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SAGAN OM
ADDE &

NYPremiär 4 februari
spelas i februari för
förskolor och skolor

Adde är en större skogsmus, men Addes mamma verkar tycka hen är för liten
för allt. En dag börjar det lukta bränt i skogen där Adde bor, men ingen vuxen
verkar vilja prata om varför.
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Adde ser inget annat val än att bege sig till kanten av skogen, där det farliga fältet börjar. I
skogskanten träﬀar Adde guldhamstern Aura, och snart förstår de att det inte bara är röken som
luktar skumt i skogen.

✻✻✻
Sagan om Adde och Främlingen är en berättelse som handlar om det som barn inte får veta men
förstår ändå, och det vuxna vet men ändå inte förstår.
Ormteaterns uppsättning av Sagan om Adde och Främlingen är en originaluppsättning av Jack
Dahlby, i regi av Vivika Weitz och Erik Mattsson. I föreställningen tar vi upp främlingsskap ur
barns perspektiv och det ansvar och oro som barn kan känna för det. Barn ser på TV, internet och
hör från vuxna att flyktingar, särskilt barn, far illa. Många barn kan uppleva att vuxenvärlden
skjuter problemen ifrån sig eller kommer med tokiga lösningar. Föreställningen är helt befriad från
pekpinnar och med leken och äventyret som ram.
Föreställningen är 35 minuter lång och vänder sig till barn mellan 5 och 10 år.
Spelperiod
•
•
•
•

Nypremiär lördag 4 februari, kl 15.00 (öppen föreställning)
Skolföreställningar v 6, tisdag 7 & onsdag 8 februari, kl 9.30 och 11.00
Skolföreställningar v 7, tisdag 14 & onsdag 15 februari, kl 9.30 och 11.00
Skolföreställningar v 8, tisdag 21 & onsdag 22 februari, kl 9.30 och 11.00

Spelas i Ormteaterns Teaterlada vid Rudan – fem minuter till pendeltågsstation Handens centrum.
Pris: För förskolor och skolor 40 kr/person. Vid öppna föreställningar 50 kr/person.
Biljetter till föreställningen 4/2: Boka biljetter på www.ormteatern.se.
Biljetter för förskolor och skolor (v 6, 7, 8): Kontakta Matteus Blad på
073-641 81 71, eller maila matteus.blad@ormteatern.se.

Ormteatern är en lokal teater och kulturförening i Handen söder om
Stockholm. Vi erbjuder amatörteater, barnteater och teater- och
dramagrupper för barn och ungdomar. Bland det 60-tal produktioner vi
har satt upp sedan starten 1979 har många riktat sig till barn. Vi finns i
Teaterladan, på www.ormteatern.se eller facebook.com/ormteatern.

