
Föreställningen börjar med att en skådespelare samlar alla barn i foajé eller liknande. Där får de öva 
på att ropa och heja på givet tecken. Den andra skådespelaren tar hand om de vuxna i salongen 
och delar ut repliker som de ska säga under föreställningen. En får det hedervärda uppdraget att 
blåsa i visselpipa under en brännbollsmatch! Sedan går barnen in i salongen och föreställningen kan 
börja.

Hej syster! handlar om Zoe som är 10 år och bor med pappa Lasse. En dag träffar Lasse Madde 
och så flyttar Madde och hennes son Sebastian 6 år in. Vrålpuckot som Zoe säger. Det blir inte 
lätt. En kamp om rättvisa och om pappa Lasse. Sebastian är jätteglad och stolt över att ha fått en 
syster. Hon kan prata baklänges och har en egen MP3-spelare! 
Zoe tycker bara att vrålpuckot är vidrig och irriterande. Hon funderar t o m på om hon kan råka 
glömma Sebastian Knastrian någonstans. Kanske när de ska till Grums....? Dom lär väl rasta någon-
stans...? 

En dag berättar Lasse att han och Madde skall flytta isär. Då inser Zoe och Sebastian att de är nära 
att mista varandra! Det får inte hända! De gillar ju varandra! Zoe ger till och med bort sin MP3-spe-
lare till Sebastian.

Vi har ett öppet slut där vi bjuder in eleverna att komma med förslag på vad som hände. Det blir 
nästan alltid lyckliga slut där Lasse och Madde gifter sig. De har också flyttat till Karlskoga, eller 
så har Sebastian och Zoe flyttat ut i skogen, alla blir kompisar och bor nära varandra osv. Det finns 
många härliga alternativ på vad som skulle kunna ha hänt! När någon har en idé så får de komma 
upp och spela Madde eller Lasse eller kypare eller vad det nu kan vara. 
Vi kan nämna att det inte finns någon vuxenroll i pjäsen. Vi har valt att låta pappa Lasse illustreras 
av musik och en liten tyghund.

Vi har spelat föreställningen för skolorna i Örebro under våren och hösten och fått mycket positiva 
omdömen. Många lärare är nästan lyriska efter föreställningen och oerhört glada att vi tagit upp ett 
ämne som är så aktuellt men gjort det på ett roligt, varmt och positivt sätt. 

Lärarhandleding hittar ni på vår hemsida - www.martinmutter.com. 
Klicka på föreställningar och sedan på Hej syster!

PS 30 nov-2 dec gästspelar vi på Boulevardteatern i Stockholm! DS

Kajsa Wadström, producent

Teater Martin Mutter • Box 369 • 70147  ÖREBRO

Här kommer mer information 
om Hej syster! 


