
Kaos i sagoskogen
– ett interaktivt drama –

Nu kan ni beställa Kaos i sagoskogen av Jokerteatern där barnen bjuds in i

sagans värld. Där får de tillsammans med sagogumman Selma träffa skogs-

gubben, musikern och konstnären. De har alla ett problem som måste lösas.

Skogsgubben är arg och skäller på alla som slänger skräp. Men ingen lyssnar.

Barnen får hjälpa skogsgubben att inte vara arg och skrika. Hur tröstar man

någon? Hur kan man göra för att alla ska våga vara med, även de blyga?

Den här sagovandring-

en är ett interaktivt dra-

ma där det viktiga är

att barnen får vara med

på sina villkor, på sitt

utvecklingsstadium.

De två skådespe-

larna lotsar barnen ge-

nom sagan och ser till

att alla får vara med

och synas, och att allas

idéer får komma fram.

Vårt budskap – att

bejaka varandra och se

varandra och att försö-

ka behandla varandra

med respekt. Att även

om alla är olika, så kan

man få vara med och

leka.

KAOS I SAGOSKOGEN – INFORMATION

Pris: 2650 kr. Utanför Luleå kommun tillkommer

resekostnad 17kr/mil.

Längd: 45-60 min

Målgrupp: 3-5 år

Max antal barn: 20 st (Vi vill gärna ha 2-3 vuxna

med.)

Lokal: Lekhall eller större rum. Rummet ska vara

tomt på leksaker.

Förberedelsetid: Vi behöver lokalen 1 timme

innan, och en halvtimme efter.

Skådespelare: Viktoria Lestander & Anna Lindblom

Regi: Pelle Lindblom

Du når oss på: 0920-23 00 22, 070-393 00 22

Anna Lindblom eller jokerteatern@bredband.net

Se vår hemsida: www.jokerteatern.ses.nu

Extra deltagare debiteras med 200:- per person.

Jokerteatern har funnits sedan 1993. Den största

verksamheten har varit teaterpedagogisk – med

många kurser i drama och teater för alla åldrar

som hållits i Jokerteaterns regi. Ett antal pjäser

(ex. Coyote Ugly, Tant Blomma) har satts upp

under åren, de flesta regisserade av Jokertea-

terns konstnärlige ledare Pelle Lindblom.

Om Anna:

� utbildad

skådespelare och

dramalärare

� drama- &

teaterledare,

Jokerteatern

� barnteaterskåde-

spelare Lule

Stassteater 2 år

Om Viktoria:

� auktoriserad

dramapedagog

� dramaledare för

barn & ungdom,

bl.a på Kulturskolan i

Gävle

� barnteaterskåde-

spelare Lule

Stassteater 2 år

Musikern och konstnären. Skådespelarna Anna Lindblom och Viktoria

Lestander lotsar barnen genom ”Kaos i sagoskogen”. Hur tröstar man

någon? Hur kan man göra för att alla ska våga vara med, även de blyga?


