
StorKlas och LillKlas
av H.C. Andersen

premiär 1986
fortfarande aktuell

I föreställningen använder jag mej av en sagobok, ett glas vatten och en 
stol.Boken blir en sten, stolen blir en kista, skottkärra, grav,gravsten och 
bro.
Jag spelar alla roller och gör rösterna till figurerna så tydliga som möjligt. 
En föreställning som pendlar mellan berättande och spelade scener.
En föreställning som jag har spelat i 20 år. 
Den är fortfarande lika spännande att framföra. 
Att den stimulerar barn och vuxnas fantasi lika bra idag som för 20 år 
sedan är kanske ett bevis på barns fantasi inte helt har försvunnit.

Målgrupp ! åk 3-5
Yta ! ! klassrum
Publik !! max 60 barn
Byggtid ! 15 minuter, gärna med hjälp av 
! ! några elever
Rivtid  !! 15 min tillsammans med några 
! ! elever
Längd  !! ca 40 min 

Pris ! ! 1 fst 5 000 kr 
! ! 2 fst 9 500 kr 
! ! 3 fst 14 000 kr 
! ! (gäller samma dag och skola)
Resa !  ! 50kr/mil
Trakt.! ! 210 kr/dag
Boende  ! 1 enkelrum

Bankgironr. 5641-6696 
Org. nr/ F-skattebevis 556363-7965

Teater Allena
Ronnebyg 4
371 39 Karlskrona
info@allena.se           070-221 0806

"Storklas och LillKlas är historien om hur man med stor list och en gnutta tur kan 
överlista dumheten och girigheten.
Utan att behöva anstränga sej särskilt mycket. Lasse Åkerlund spelar helt utan 
traditionell rekvisita. Vad jag kan förstå så är det lite hans käpphäst och det fungerar - 
för honom. Det krävs en särskild sorts begåvning för det. För hans del tror jag att det 
är humor och kroppsspråk i god förening.
Förmåga till improvisation tycker jag också man kan sätta upp på hans pluskonto. Hur 
som helst blir hans hängslen en ryggsäck, ett par tömmar eller vad nu situationen kan 
kräva.
En stol förvandlas till en skottkärra, tröjan blir en säck. Egentligen är den en fråga och 
att berätta en god historia,
berätta så att åhörarna ser vattnet som forsar fram mellan deras fötter,
ser kyrkan växa upp framför deras ögon eller i nästa sekund tror att de befinner sej 
inne på ett värdshus.
Och det klarar Lasse Åkerlund med bravur".
Marlena Hilding Ljusnan
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