Ditt konto

Min kommun

Nyhetsdygnet

Sport

Kultur & Nöje

Opinion

Mer

E-tidning

Annons

Kundservice

Tipsa oss

Annons

Magiskt för de minsta när
mamma blir en drake
24 september 2022 08:30

Teater 23 hittar precis rätt tonläge där både magi, humor och allvar
får plats. Gunilla Wedding har sett premiären av ”När Åkes mamma
glömde bort” på Teater 23 i Malmö.

Text: Gunilla Wedding
Annons

Det här är en recension. Analys och värderingar är skribentens egna.
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Ann Katrin Andréasson som mamma Berit och Josefin Larsson som Åke i ”När Åkes mamma glömde bort”.
Foto: Rickard Grönkvist

Åkes mamma Berit är energisk. Varje morgon sparkar hon i gång dagen med
full fart. Upp och hoppa, på med kläder, fram med frukost, äta och så iväg till
förskola och jobb. Åke, med en drakmask i famnen är lite trögare i starten.
Men så en morgon försover mamma sig och när Åke lyckas väcka henne
verkar drakmasken ha bytt ägare – mamma har spetsiga tänder, klor på
händerna, en lång svans och verkar helt ha glömt hur man är som mamma ...
Teater 23:s ”När Åkes mamma glömde bort” är baserad på Pija Lindenbaums
fina bilderbok med samma titel och i botten på denna kluriga, roliga och
äventyrsspäckade historia finns så klart ett stort allvar – en förälder som inte
orkar med den stressiga vardagen och ett barn som får ta hand om sin
förälder.
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En morgon vaknar mamma Berit med huggtänder och klor. Josefin Larsson som Åke och Ann
Katrin Andréasson som mamma.
Foto: Rickard Grönkvist

Rätt tonläge
Precis som bilderboken hanterar ämnen i en genomtänkt kombination av
fantasifulla bilder och text har Teater 23 hittat rätt tonläge för ämnet på scen.
Den unga publiken (förskolebarn mellan 3 och 6 år) hälsas välkomna innan
pjäsen börjar och så förpassa en av de tre skådespelarna in i kylskåpet som
står i ett hörn på scenen. Direkt är publikens uppmärksamhet fångad. Vad
ska han göra där? När kommer han ut igen? Vad händer nu för tokigheter?
Och tokigheter är det gott om på scen. En smart scenografi rymmer både
Åkes och mammas lägenhet med kök, säng och den där kylen och så staden
de bor i med hussiluetter och en omgivande himmel som förvandlas till
stjärnhimmel på natten. I scenografin döljer sig också alla de platser som Åke
och mamma hamnar på när Åke bestämmer sig för att ta mamma till doktorn
– biljettluckan vid en djurpark, en lekplats och så doktorns mottagning.

”När Åkes mamma glömde bort” visar på ett lysande
sätt hur teater för små barn kan vara så väl magisk
och underhållande som igenkännande och allvarlig
på en och samma gång.
Pärlande skratt
I detta magiska scenrum fångar Josefin Larsson som Åke (och mormor) och
Ann Katrin Andréasson som mamma publiken lika mycket med ett fartfyllt
agerande som lockar fram många pärlande skratt och mycket igenkänning.
Visst är det lite läskigt när mamma får huggtänder, och kan spruta rök och
när hon inte minns hur man lagar frukost eller jobbar men sida vid sida med
det lite otäcka finns hela tiden humorn och värmen och inte minst den fina
relationen mellan Åke och mamma - oavsett vem som agerar mest vuxet.
Och så finns där Måns Ekander som så klart lämnar kylskåpet till sist och
agerar så väl farbror i biljettluckan som doktor.
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”När Åkes mamma glömde bort” visar på ett lysande sätt hur teater för små
barn kan vara så väl magisk och underhållande som igenkännande och
allvarlig på en och samma gång. Den visar hur rädsla och ledsenhet får ta
plats och fångas upp samtidigt som vi kan skratta tillsammans och uppleva
det mest sanslösa äventyr ihop - scen och salong tillsammans. Och vem
skulle inte vilja ha en mamma som kan spruta rök? Åtminstone någon gång
ibland.

FAKTA

Teaterrecension
När Åkes mamma glömde bort
Fritt efter Pija Lindenbaums bilderbok
Dramatisering, regi: Bortas Josefin Andersson
Scenografi: Kajsa Hilton-Brown
Kostym: Evelina Johansson
Musikkomposition, sångtexter, ljud: Dick Karlsson
Ljus: Iben West, Anna Nässlander
Mask, peruk, dockmakeri: Evalena Jönsson Lunde
Skådespelare: Josefin Larsson, Ann Katrin Andréasson, Måns Ekander
Premiär på Teater 23 i Malmö, fredag 23 september
Målgrupp: 3 till 6 år
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