
norberg. Från den 
sjungande välkomst-
frasen, tillika pjä-
sens titel ”Ah, hallo 
bebis”, till att sista 
såpbubblan spruckit, 
var det ett gäng troll-
bundna bebisar som 
satt (nästan) allde-
les stilla och såg sitt 
livs första teaterföre-
ställning  
i helgen. 

Som tur var, var det helt 
okej  att fatta tag i någon 
vuxenhand emellanåt, kna-
ta fram till skådespelarna, 
titta lite närmare och kän-
na på de färggranna tyger-
na som låg utspridda på 
scenen. 

Det var också helt okej 
att utbrista: Däh!, Dää el-
ler Däh? när det var något 
extra intressant som sked-
de på scenen. Eller någon 
annanstans. 

Norberg är först i länet 
med att bjuda in till bebis-
teater. 

Initiativtagaren Pia 
Karlsson är bibliotekspe-
dagog i Norberg. Hon vet 
att bebisar kan ta in teater 
trots sin knappa tid på jor-
den. 

– De är inställda på att 
kommunicera från att de 
föds. Här tar skådespelar-

na bara in max 15 barn per 
föreställning och det här 
är den enda som vi ska ha, 
så det är en mycket exklu-
siv  föreställning, säger Pia 
Karlsson. 

tio månader gamle Wil-
liam Ahlstedt Bäckman 
såg ut som en liten kultur-
finsmakare i miniatyr där 
han satt i sin svarta flu-
ga. Han verkade gilla det 

han såg. Med hypnotise-
rad blick slet han knappt 
sina ögon eller öron från 
de ljud, danssteg eller rö-
relser som i bebistakt ägde 
rum på scenen. 

– Jag trodde aldrig att 
han skulle sitta så stilla. 
Jag är förvånad, men det 
var kul att det funkade. De 
gjorde allt i ett så behag-
ligt tempo, sa hans mam-

ma Maud Ahlstedt efter fö-
reställningen.  

”Ah, hAllo bebis”, är allt-
så namnet på pjäsen som 
är koreograferad av Stock-
holmsbaserade dansa-
ren och pedagogen Minna 
Krook. 

Hon är också en av tre 
som medverkar på scenen. 

Tillsammans hittar tri-
on de mest fantasifulla sätt 
att binda sin unga publik. 
De dansar på mjuka täck-
en, de spelar på vatten, gör 
musik med tandborstar, 
sjunger och gör spännan-
de ljud. Närhet, tröst och 
krav är några teman som 
den 30 minuter långa före-
ställningen tar upp.  

som Avslutning får bebis-
arna följa med bakom sce-
nen och det blir en såpbub-
belfest. 

– Bli inte förvånade om 
bebisarna somnar och so-
ver extra länge efter före-
ställningen. Det är helt nor-
malt, säger Minna Krook 
till de vuxna innan de går 
hem med sina teaterdebu-
tanter.  

Onsdag 1 april 2009

trollbundnA. William Ahlstedt Bäckman, tio månader tillsammans med Tuva-Li Fredriksson, 8,5 månader, var 
bland de yngsta i den sju bebisar stora publiken. Men de var inte desto mindre tagna av alla ljud, färger och 
rörelser på scenen.  foto: sArAh green

Trollbindande  
teater för de små

fagersta. Musik och 
sånger om rädsla 
lockade till dans när 
Per Olsskolans elev-
er fick se musikföre-
ställningen ”Om spö-
ken fanns på riktigt” 
i måndags. 
Uppträdandet arrangera-
des av Fagersta barn- och 
ungdomskulturgrupp och 
framfördes av Mija Fol-
kesson och David Shutrick 
från bandet Orkester pop.

Under föreställningen 
valde de att spela sina lå-
tar som varit med i det po-
pulära barnprogrammet 
”Räkna med skägg”, och 
alla hade de på något vis 
anknytning till rädsla.

– under tidigAre föreställ-
ningar har vi alltid fått 
mycket respons på de 
sånger som handlar om 
just rädsla, det gjorde att vi 
ville göra en hel föreställ-
ning med det som ett ge-
nomgående tema, berättar 
David Shutrick som spelar 
gitarr i bandet.

under uppträdAndet får 

den engagerade publiken 
sjunga med i alla låtarna 
och lära sig speciella dans-
steg till några av dem.

– Det är roligast när de 

är med och sjunger, sä-
ger Mija Folkesson som 
är bandets sångerska. Hon 
berättar också att det ofta 
brukar komma fram elev-

er efter föreställningen och 
be om en autograf.

Och mycket riktigt, när 
sista sången avslutats med 
ett gemensamt hopp bland 

alla i lokalen, omringas de 
av glada autografjägare.

– Den var rolig och vi 
kunde alla låtarna, säger 
Matilda Sjögren och Maja 

Nordfeldt som båda var 
bland de första att gå fram 
till bandmedlemmarna.

elin hofferek

Sånger om rädsla gick hem på Per Ols

skrAttAr. Per Olsskolans unga publik gillade 
föreställningen.

fick igång publiken. Mija Folkesson och David Shutrick spelade och sjöng ”Om 
spöken fanns på riktigt” på Per Olsskolan i måndags. foto: elin hofferek
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