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Finns inget under ytan att vara
rädd för
SCEN. En värmande saga om ett allvarligt ämne. Profilteatern gör med Vatten dockteater för
barn.
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Profilteatern brukar vi inte förknippa med dockteater, men
samtidigt är den här teatergruppen duktig på att variera sig. Och
en snygg och användbar scenografi är något som brukar utmärka
Profilteatern, och Vatten utgör inget undantag.
Den här gången är det Jacob Petersson och Ulla Karlsson som

VI HJÄLPER DIG
MED HÅR, HUD
OCH FRANSAR!

byggt upp en tudelad liten scen som spelplats för Jan Karlsson
som berättar en saga om livet i havet.

BOKA
HÄR!

Fast någon enkel saga är det ändå inte, här lurar ett allvar för den
som så önskar. På ytan, om uttrycket tillåts, är det en
stämningsfylld saga men egentligen är det är en bearbetning av
vad som pågår här i världen. En morfar sitter med sitt barnbarn
och vill att hon flyr kriget genom att ta sig över havet. Flickan är
rädd för vattnet så morfar berättar om havsguden Ägir som sitter
fast i korallrevet, och hur han återupplivar en flicka som sjunkit till
TEATER

botten.
Det är en stämningsfull berättelsen på en dryg halvtimme om

Vatten

vikten av att gråta och att återse sin familj, och att inte vara rädd

Av och med: Jan Karlsson

för det okända. Jan Karlsson agerar inte bara som dessa tre

Komposition, ljuddesign: Safoura

personer, han är även Sillen, Maneten och Musslan som håller

Safavi

Ägir sällskap där nere i djupet. Och föreställningen förmedlar på

Dockor, dekor: Jacob Petersson

ett skickligt sätt magin både i havet liksom under den stjärnhimmel

Scenbild, dockornas kläder: Ulla

som morfar sitter under.

Karlsson
Profilteatern

På så vis blir världens faror kanske en aning mer hanterbara.
Premiärens barn verkade fascinerade, även om de som alltid är i
minoritet när det vankas premiär. Men nu åker Jan Karlsson och
hans saga ut till förskolorna för att berätta om hur livet kan te sig
under ytan.
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