
T E A T E R  P E R O  P R E S E N T E R A R  S T O L T 

en avlång pjäs om att vara ganska stor en avlång pjäs om att vara ganska stor 
och bo någonstans mitt i...och bo någonstans mitt i...

...eller vid sidan av.  ...eller vid sidan av.  
        

Berättat av barn i Sverige.Berättat av barn i Sverige.

HEJ SVERIGE!HEJ SVERIGE!

Kaj Ahlgren och Pernilla Göst gestaltar rörligt och respektfullt 
situationer utifrån citat och skärvor ur barnaliv i ”Hej Sverige!”
SvD



8 - 12 år

Skapande skola
Teater Peros föreställningar 
används ofta i lyckade Skapande 
skolaprojekt.  
Vi erbjuder skräddarsydda work-
shops med skådespelare eller 
auktoriserade dramapedagoger 
för den som vill ha hjälp med ett 
efterarbete. Kontakta oss för mer 
information.

Lärarhandledning, med fokus på 
kreativt skapande, finns  att ladda 
ner på vår hemsida. 

Det var länge sen jag såg en 
så bra pjäs som vi kan koppla 
till skolans 
värdegrundsarbete!
lärare i på Lilla Albyskolan

Det är så roligt när det är en 
vuxenpjäs och en barnpjäs i 
ett!
lärare i Botkyrka kommun

-Jag tycker att det är viktigt med 
vatten, alltså det är bra att ha 
vatten annars kan man dö.

-Min hemmakänsla är att gå till 
alla rum och läsa böcker där.

-Jag ser en häck. Den ser ut som 
vanligt.

-Jag spelar fett mycket.

-Min väg till skolan är bra, snabb 
och normal.

Hur låter det när barn själva får 
beskriva sin verkliget? Vad har de 
att säga om sin plats på jorden? 
Det ville vi ta reda på så vi har 
ställt en massa nyfikna frågor 
till ett stort antal mellanstadie-
barn spridda över hela Sverige, 
från Malmö i söder till 
Karesuando i norr. 

Svaren vi har fått in är 
fantastiska! I föreställningen 
”Hej Sverige!” delar vi med oss 
av deras berättelser och tankar i 
en rapp, tänkvärd, musikalisk och 
rolig föreställning som verkligen 
sätter Sverige på kartan!

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stat, Stad och Region.

FAKTA
Regi: Hedvig Claesson

Scenografi/Kostym: Annika Thore
Texter: barn i Sverige

På scen: Charlie Challis och
Pernilla Göst

Turné: 2022-2023
Målgrupp: 8-12 år

Maxpublik: 90 pers inkl vuxna
alt.  enl. myndigheternas direktiv

Speltid: 40 min
Spelplats inkl. publikplatser: 6 x 9 m

3 m takhöjd
Mörkläggning: Ja, ett krav

Elkrav: 2 x 10 Amp, sep. uttag
Bygg/rivtid: 3 tim/1½ tim

Bärhjälp : Ja, ett krav
Övrigt: Under pandemin spelas före-

ställningen med anpassad placering av
publik. Vi kan ta med egna sittplatser.

kontakta oss för mer information

Ordinarie pris på turné: 12 000 kr
8 000 kr för 2:a fst

samma lokal och dag
Avgår: Ev. subv. i din region

Vid turné utanför Stockholmsregionen 
tillkommer:

Logi: två rökfria enkelrum
Traktamente: 425 kr/pers/natt

Resa: 80 kr/mil
25% moms tillkommer

med reservation för prishöjning HT-23

Producent:
Karin Westholm

08-458 94 10
karin@pero.se


