
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
HOPP OCH HINDER



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Hopp och hinder

Syfte med detta dokument är tillgängliggöra och underlätta 
scenkonstupplevelsen för barn och unga som behöver extra 
förberedelser. Texten avslöjar delvis olika överrasknings-
moment i föreställningen. Utelämna helst dessa, om du inte 
tror det är nödvändigt för eleven att känna till för att få en 
trygg upplevelse. Dessa delar är markerade med kursiv stil. 

En tekniker kommer ut och hälsar välkommen, och leder publiken 
in till sina sittplatser som består av bänkar runt scenen. Scenen 
som liknar en hockeyrink har en sarg runt sig. Innanför sargen 
ligger det stora svarta väskor på marken.

När publiken kommer in i rummet syns ytterligare en tekniker 
som sitter vid ett bord på ena kanten, bakom publikbänken.

Det går inte att sitta på golvet. Om en rullstolsplats behövs så är 
det bra om det meddelas i förväg så en bit av bänken kan plockas 
bort. Det går också att meddela i förväg om eleven inte kan sitta 
utan ryggstöd, så försöker vi ordna en stol. 

Publiken sitter kvar på sina platser under hela föreställningen. 
Publiken bör inte hänga över kanten på sargen, eftersom  
skådespelarna springer förbi nära sargen på insidan. Skåde- 
spelarna klättrar ibland upp på sargen. Det får inte publiken 
göra. Det finns också ljustorn i hörnen, som ingen får klättra i. 
 
Inga starka dofter förekommer i föreställningen. Det förekommer 
rök som lägger sig mot golvet på slutet. Röken kommer från en 
maskin som pyser och sprider ofarlig vattenånga. 
Ljuset är mest uppifrån och både vitt och i olika färger. Ibland 
förekommer rörliga strålkastare som även riktas lite mot publiken.
Ljudet kommer emellanåt från högtalare som är placerade i 
ljustornen och består av både musik, ljud och prat. Det pendlar 
mellan hög och låg volym. 

Skådespelarna pratar med publiken, men all handling pågår inne 
i rinken (manegen) utom en kort stund på slutet då de springer 
förbi bakom publikbänkarna. Det är svårt för någon i publiken att 
”gömma sig”, men för den som behöver gå ut en stund går det bra 
tillsammans med en lärare och sedan komma tillbaka. En tekniker 
finns tillgänglig som kan hjälpa till vid ut- och insläpp.

Föreställningens innehåll: Väskorna öppnas inifrån. Tre personer i 
ridkläder rider på käpphästar av hockeyklubbor, som ibland tar över 
så det blir en hockeystämning. De rider dressyr och hoppar över 
hinder. De berättar om sina hästar. De tävlar. De leker begravning. 
Slutet är hoppfullt.
Föreställningen kan bland annat upplevas som spännande, rolig, 
sorglig, inspirerande och stämningsfull.

Efter föreställningen: Skådespelarna leder ut publiken till foajén 
där de sen finns kvar och pratar med de elever som vill hälsa. Där 
kommer även finnas käpphästar att låna en liten stund.

För frågor, kontakta Helena Wilén:  
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81.
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