
Följ Prinsessorna Glad-Sorgsen, Blyg-Modig och Stark-Skör i en 
lekfull historia fylld av glädje, utmaningar och fantasi.  
Se vad som händer när man har en stickig tröja, ett ägg i skon 
eller vattnar sina blommor med tårar.

FAKTA
LÄNGD: 50 min      

MAX PUBLIK: 80 barn/fst
MEDVERKANDE: 3 skådespelare

ANTAL FST/DAG: 2 st

PRIS:
8 500 kr för 1:a fst,  

6 000 kr för 2:a fst samma dag/lokal
Tillkommer resa, traktamente,  

hotell (3 enkelrum) 
+ 25% moms på totalsumman

LOKALKRAV
8 x 10 m inkl publikplatser. 

Ej scen & salong

TAKHÖJD: 3,5 m

EL: 16 A 

BYGG-/RIVTID: 3 tim/1,5 tim

MÖRKLÄGGNING: Ja - så mörkt att  
man skulle kunna visa film!

BÄRHJÄLP: JA! 1 vuxen person

Information och bokning
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com

Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO

Turné våren 2017
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Spelplats

Scenskiss

El: 16 amp europahandske
OBS Titta på det röda locket att det står 16 A
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Spelas med stöd av Statens Kulturråd, Örebro kommun, Region Örebro län

PrinsessaN på ärten 
- Hur känslig får man va? 

Fritt efter H C Andersens saga

För åk F-3 (6-9 år) ”Jag biter sönder min balklänning. Och klipper sönder den tjocka tröjan 
som sticks och rivs. Hjälmen har jag gömt för den skaver så mycket att jag 
får växtvärk i hela nacken.
Mina älsklingsstrumpor är så slitna, men jag vill inte slänga dom för då 
blir de så ledsna.” Ur föreställningen

Idag skulle nog HC Andersens Prinsessa tillhöra den femtedel av jordens 
befolkning som kallas högkänslig. En tillrättavisning, en skavande tvätt-
lapp i kläderna, stress eller en liten knuff kan göra resten av dagen gan-
ska besvärlig för den högkänslige. Men de har samtidigt ett rikt inre liv där 
små förnimmelser kan upplevas euforiska. Att leva med känselspröten 
ständigt ute kan alltså vara besvärligt – men också en gåva. 

Vi vill ge publiken en möjlighet att kanske förstå sig själva lite mer och att 
förstå dem som vi kallar känsliga. 

Lärarhandledning finns att ladda ner från vår hemsida
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