
Inte bara jag 
Nu är det ett par veckor kvar till er förskola ska se föreställningen Inte bara jag.  

Som ni vet är denna teaterupplevelse i tre delar - en liten uppgift, föreställningen 
och ett efterarbete, som ni får efter föreställningen. Nedan följer viktig 
information inför vårt besök. 
 
Ni ska få se… 
En föreställning om hur svårt - men skönt - det kan vara att samarbeta, bry sig om; att 
vara solidarisk. 

 
Del 1 – er lilla uppgift… 
Är att hjälpa oss med lite saker och att utföra ett uppdrag innan vi kommer till er på besök. 
 
Saker vi behöver:  

• Välj gemensamt ut 4 stycken kompisar vi kan leka med, t.ex. gosedjur eller dockor.  
• Klossar som vi kan bygga några höga torn med. 

 
Uppdrag: 

1. Hitta en vacker sten, lagom stor för att ha i fickan och kunna skriva ditt namn på. Alla som ska gå på teater, 
barn och personal, ska ha varsin sten. Så plocka även till den som eventuellt är sjuk. 

2. Måla, pynta och gör din sten till en skatt. 
3. Skriv ditt namn på din skatt så tydligt att vi kan läsa vad det står. 

 
Kompisarna och klossarna vill vi ha av er när vi kommer till förskolan. Skatterna tar ni med er när ni går till 
föreställningen. OBS ta med era egna plus eventuellt sjuka barns skatter.  
 
Vi spelar för… 
Barn från 4 år och personalen. Det är viktigt att vi håller åldersgränsen eftersom föreställningen är anpassad för en 
specifik målgrupp.  
 
Det är till stor hjälp…  
Om rummet är tomt när vi kommer så att vi hinner ställa i ordning våra saker. Tänk på att ni inte kan vistas eller gå 
igenom rummet när vi är där. Vi bifogar en scenskiss där ni kan se hur scenytan ser ut.  
 
Vi som kommer… 
Heter Jonas Hedlund och Ida Steen och kommer från Teater Martin Mutter. Vi vill påminna om att det är okej för 
barnen att prata och kommentera under föreställningen. Den är bitvis lite interaktiv. Fota och filma går bra att göra 
när föreställningen är slut. 
 
Stort tack på förhand. Vi ses snart!    
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