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Nu är jag här!
För årskurs F-3
Spelas på talad svenska och svenskt teckenspråk - samtidigt!

Info - 019-10 10 24

TURNÈ 2013

Uno är en ensam och elak lärare som inte tycker 
om barn. En dag möter han en herrelös hund. 
Uno tycker inte om hundar heller. Han vill inte alls 
ha med den att göra men hunden är envis – den 
vill ha Uno till husse. Hunden flyttar in hos Uno 
och överöser honom med mycket kärlek och lek. 
Den nya vänskapen förändrar livet för Uno. För 
kanske kan man inte längre vara elak om någon 
envisas med att påstå att man är snäll?

Vi blandar teckenspråk med talad svenska och vår konst-
när skapar bl a miljöer live med hjälp av en ritplatta. His-
torien ska kunna förstås av både hörande och döva och 
vi vill gärna ha blandad publik! Pjäsen väcker frågor om 
kommunikation och vänskap. Kan vi förstå varandra även 
om vi talar olika språk? 

En berättelse mycket fritt efter den sanna historien om 
hunden Hachiko.
Lärarhandledning kan laddas ner från vår hemsida.

Det här är en del av projektet ”Två språk” som vill skapa en mötes-
plats mellan hörande och döva/hörselskadade, synliggöra tecken-
språket som språk samt att öka utbudet av teckenspråkig kultur. 
Projektet drivs av Riksteatern Örebro Län och Teater Martin Mutter, 
med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Det gör att föreställningen är 
subventionerad. Nu är jag här! har också stöd av Statens Kulturråd, 
Örebro Kommun och Örebro Läns Landsting.

“... en imponerande uppvisning.” “...fantasifull och kreativ 
föreställning”/Ingeborg Ahlander Nerikes Allehanda

“...manus är effektivt, fullt av både humor och ömhet. Det är 
svårt att inte blir berörd när den barnhatande läraren blir up-
pmjukad av den lilla hundens starka känslor för honom.”
/Martin Dyfverman Sveriges Radio Örebro

Lite fakta
Manus: Helena Hedlund

Bearbetning: regissör & ensemble
Översättning till teckenspråk:

 Tommy Krångh
Regi: Mia Nilsson

Medverkande: 
Skådespelare Åsa Gustafsson, 

Tommy Krångh
Konstnär Cecilia Jansson

Längd: ca 55 minuter
Publik: 80 elever + lärare

Mått: 8 x 8 m inkl publikplatser
Takhöjd: 3,5 m

El: 16 amp europahandske
Bär-/bygg-rivhjälp: JA! 

En vuxen person
Bygg-/rivtid: 2,5/1,5 tim

Mörkläggning: JA! Så mörkt att man 
skulle kunna visa film.

OBS! Ej stengolv!
Pris: 2 500 kr per fst

Tillkommer traktamenten/reseer-
sättning + moms 25% på 

totalsumman.
Hotell: 3 enkelrum bokas och 

betalas av arrangören

Premiär 12 oktober 2012       
Spelas ht 2012/vt 2013


