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Det gröna tygsjoket på golvet 
är en gräsmatta. Blommor trollas 
fram ur en hatt. En ryggsäck för
vandlas till färgglada fjärilsvingar. 
Föreställningen Floare handlar om 
en grupp tämligen usla trädgårds
mästare som vill få trädgården att 
växa och prunka. Den 40 minuter 
långa föreställningen följer ingen 
dramaturgisk linje från A till Ö, 
utan lockar till skratt med tricks, 
misslyckanden och överraskningar.

– Att vi reser till just Moldavien 
beror på att vår konstnärlige leda
re Pelle Hanaeus varit där tidigare 
med Clowner utan gränser, säger 
Floares producent Lisa Gröön på 
Regionteater Väst. 

HON FÖRKLARAR HUR det saknas en 
generation i Moldavien, vuxna som 
lämnat landet och sina barn för att 
försöka tjäna pengar utomlands. 
Lisa Gröön vill att Floare skall 

fungera som ett nytt fönster mot 
en annan värld för de moldaviska 
barn som lever i social utsatthet. En 
värld där man får leva och leka, inte 
bara överleva.

– Vi hoppas kunna släppa fram 
skrattet i en annars allvarlig tillvaro 
för de här barnen, säger hon.

Ensemblen reser om två veckor 
och kommer under turnén att  
göra nio föreställningar på molda
viska barnhem, ungdomsvårdssko

lor och familjecenter. Under vistel
sen i Moldavien skall material och 
upplevelser samlas in. Det skall 
sedan ligga till grund för föreställ
ningen Love bombing som börjar 
repeteras på Regionteater Väst  
i höst.

NYSS ÖVADE SKÅDESPELAREN Anna 
Engberg på att balansera överst på 
en stege, högst upp i den mänskliga 
pyramiden med kollegorna Rebec
ca Hayman och Maurits Elvings
son. Nu funderar hon över varför 
clowner fungerar så bra för att få 
barn engagerade.

– Det händer något med barn 
när jag som vuxen släpper på min  
vuxenroll. När jag pratar lite för 
högt eller gör något uppenbart 
klantigt. Det är spännande att gå 

utanför de sociala koderna, säger 
hon.

Anna Engberg arbetar också som 
sjukhusclown på Clownkliniken 
som utgår från Drottning Silvias 
barnsjukhus i Göteborg. Hon me
nar att när en clown träder in i ett 
rum är det något som förändras.  
Leken blir ett kravlöst sätt för bar
net att tillfälligt lämna situationen 
hen befinner sig i. 

Nalle Laanela har erfarenhet 
från att arbeta med Clowner utan 
gränser. Nu står han för Floares regi 
och konstaterar att det här är första 
gången som en institutionsteater 
gör ett sådant här projekt. 

– Världen blir allt mindre. Då får 
vi lära oss att arbeta på andra sätt.
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MÄNSKLIG PYRAMID. Anna Engberg, Rebecca Hayman och Maurits Elvingsson är skådespelare på Regionteater Väst. Nalle Laanela regisserar föreställningen Floare.

Clowner åker till Moldavien
REGIONTEATER VÄST: TRICK OCH MAGI FÖR UTSATTA BARN 

I juni åker Regionteater Väst till ett av Europas fattigaste län-
der med clownföreställningen Floare. Syftet – att väcka fan-
tasi och lek till liv.

TROLLERI. Rebecca Hayman förvånas över hur flera meter 
planka får plats i handväskan.

FÖRVÄNTANSFULL. Producent Lisa Gröön ser fram emot att 
resa med föreställningen till Moldavien

SKRATTRETANDE. Dråpliga missförstånd och klantigheter 
lockar till skratt.


