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”Vill ni komma in i MellanSveriges Modigaste Hjär-
na? Det går, det är säkert! Betala en slant och kom 
med in så ska jag visa er hur den fungerar - 
MellanSveriges Modigaste Hjärna!”

Preben Johnsson är 11 år och inte rädd för någonting. Han har 
nämligen förträngt all rädsla. Han har till och med gått så 
långt att han inte längre kan känna smärta. 
Om han mot förmodan skulle känna en liten fl äkt av rädsla så 
har han knep som gör att han snabbt får kontroll över situatio-
nen igen.
Vi kryper in genom örat och hamnar i Prebens hjärna. Preben 
börjar berätta… eller snarare skryta om sin oerhörda förmåga 
att aldrig kunna bli rädd. Plötsligt, från ingenstans dyker någon 
upp. Preben tror att det är en elev som kommit försent. Själv 
påstår hon att hon är en gammal vän sedan dagis och att hon 
letat efter honom i många år. Men hur är det möjligt – han 
kan inte ens minnas henne. Och hur kom hon in? Ingången är ju 
stängd? Vad vill hon egentligen?
Märkliga och obehagliga saker börjar hända när Preben tappar 
kontrollen. Till slut får Preben kapitulera inför sin alldeles egen 
högst personliga rädsla och faktiskt erkänna att han kan bli 
rädd.
I skallen på Preben Johnsson utspelar sig i ett uppblåsbart tält. 
En annorlunda multiupplevelse om rädslor!

Välkomna in och se vad som händer!

Info och bokning: Teater Martin Mutter
Box 369, 701 47  ÖREBRO     019-10 10 24

nfo och bokning:
Box 369, 701 47  ÖREBRO     019-10 10 24

nfo och bokning:

info@martinmutter.com   www.martinmutter.com
Spelas med stöd av Statens Kulturråd, Örebro Kommun, Örebro Läns Landsting

Manus & regi:
Annika Olsson
Medverkande: 
2 skådespelare
+ 1 tekniker
Publik: 
80 personer
Föreställningslängd:
ca 50 min
Lokalkrav:
Bredd 11 m
Längd 12 m
Takhöjd 3,5 m
Vi spelar i ett tält!
El:
16 amp europahandske max 
20 m från spelplatsen
Bygg & Riv
2,5 tim/1,5 tim
Mörkläggning: 
JA - nödvändig!
Pris:
6 200 kr, 5 400 kr för 2:a 
föreställningen samma dag i samma 
lokal.
Resa 70 kr/mil
Traktamente, moms och ev hotell till-
kommer. (3 enkelrum).

Lärarhandledning fi nns att hämta på 
vår hemsida!

I  skallen  på 
Preben Johnsson

- en multiföreställning om att våga möta sin rädsla


