
Hej!
Du och din klass skall snart se vår teaterföreställning 

Uppdrag Nelly Rapp. 
Här kommer info som kanske kan ge svar på eventuella frågor.

Var spelar vi?
På skolor i gymnastiksalar eller likanande.

För vilken ålder och antalet i publiken?
Föreställningen är för barn i åk 1-3 på hösten, på våren tar vi med förskoleklasserna.

Vi tar 80 elever + vuxna på varje föreställning, dvs det kan vara andra klasser från er skola och/eller från andra 
skolor på samma föreställning.

När skall vi vara där?
Ni bör vara på plats senast 15 min före föreställningens början. Insläppet i salongen sker 10 min  innan föreställ-
ningens start. 

Vad handlar Uppdrag Nelly Rapp om?
I föreställningens början får ni träffa 4 karaktärer. Det är karaktärerna i En läsande klass, Spågumman, Konstnä-
ren, Detektiven och Reporten. Kanske finns Cowboyen med på ett hörn!
De fyra får ett uppdrag, de ska göra teater av Trollkarlens bok av Martin Widmark. Hur det kommer att gå – och 
vem av de fyra som skall spela Nelly Rapp? Det får ni se när ni kommer hit. Efter föreställningen får varje klass 2 
klassexemplar av boken. Vi kommer att visa nästan hela berättelsen ur Trollkarlens bok. Hur den faktiskt slutar får 
ni läsa tillsammans i den bok ni får.

De fyra karaktärerna, Spågumman, Konstnären, Detektiven och Reporten har i vår föreställning olika saker som 
de brottas med, bl a mörkerrädsla och fantasilöshet. Egenskaper som kan vara ett hinder men, om vi accepterar 
varandras olikheter och hjälps åt kan vi klara väldigt mycket.. 

Vad händer när ni kommer till spellokalen?
Vi tar emot er och då vill vi veta hur många elever och vuxna ni är. Vi kommer be alla att ta av sig skorna för att 
ni inte ska behöva sitta på smutsiga dynor och eftersom vi är rädda om scenografin. Vi ber er också att stänga av 
mobilen.

Får man fota/filma under föreställningen?
Nej inte under föreställningen. Efter föreställningen går det bra att fota.

Lärarhandledning
Finns att ladda ner från vår hemsida www.martinmutter.com

Till sist
Prata gärna om upplevelsen med eleverna. Vad har de sett, vad var det som hände, varför de tror att karaktärerna 
gjorde si eller så osv. Det öppnar för fler möjligheter än att fråga om de förstått, säger de nej är det ju liksom slut 
där och vem bestämmer vad de skall förstå? Kom ihåg att en upplevelse aldrig är fel, det vi upplever skiljer sig 
från person till person.
Barn låter ofta när de ser en föreställning. De upplever genom att kommentera och reagera på det de ser hända. 
En del har ibland lite svårt att sitta still och ålar kanske runt på sin plats. Det är helt OK så länge de är med på vad 
som händer på scenen. Så försök att koppla av och vi hoppas att ni skall få en härlig teaterupplevelse tillsammans 
med oss.

Varmt välkomna! 
www.martinmutter.com, info@martinmutter.com, 019-10 10 24


