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Information till lärare med elever som 
behöver extra förberedelse - Drömlek

Syfte med detta dokument är att tillgängliggöra och under- 
lätta 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 till foajén/entrén och hälsar alla väl- 
komna. Personen berättar vad föreställningen heter och hur lång 
den är. Sen leder denne publiken in till scenen. Vid insläpp är 
det ”vanligt” ljus i lokalen. Om en rullstolsplats behövs så är det 
bra om det meddelas i förväg.  Publiken sitter i en gradäng som 
påminner om en fotbollsläktare. Här inne finns ytterligare en  
tekniker som hjälper alla att hitta en sittplats. På scenen finns 
en stor vit skärm. Det är en svart dansmatta på golvet och flera 
ljustorn runt scenen. Det finns också en tross/ställning där det 
hänger lampor, kameror och projektorer, runt och ovan scenen. 
Publiken sitter kvar på sina platser under hela föreställningen.

Fem dansare sitter runt om scenen. När alla har satt sig ner släcks 
lamporna, det blir mörkt och föreställningen börjar. 

Föreställningen visar fem scener där dansarna ligger på golvet. En 
kamera filmar dem uppifrån och projicerar denna bild på skär-
men. Detta gör att det ser ut som de står upprätt på skärmen. På 
scenen finns en 50 cm vägg som på skärmen fungerar som mar-
ken, denna ”går” dansarna på. Föreställningen ger två upple-
velser samtidigt, på skärmen rör sig dansarna och objekt som 
om tyngdkraften är upphävd, som i en dröm. Och på golvet ser 
publiken hur dansarna ålar, kryper och dras fram och tillbaka på 
rullbrädor med hjälp av snören. 

Ljuset kommer från ljustorn samt skärmen. Det är mestadels gult 
och vitt ljus. Det riktas inte något ljus direkt mot publiken. Ljuset 

blinkar aldrig men det blir mörkt mellan de olika scenerna i före-
ställningen. 

Ljudet kommer ifrån högtalare som är placerade runt om scenen. 
Oftast är det pianomusik. Men ibland ljud så som regn, åska och en 
publik som applåderar. Det är mestadels låg volym. Musiken kan 
upplevas som sorglig och dämpad. Det förekommer inga starka ljud 
i föreställningen. Dansarna pratar aldrig under föreställningen. De 
har ingen kontakt med publiken.  

För den som behöver gå ut en stund så 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: 
Först släcks lamporna och dansarna kryper runt på golvet med fick-
lampor och ”ritar” med dessa så det på skärmen står Drömlek. Sen 
börjar första scenen. En person sitter på en stol vid ett bord och  
läser en bok. Plötsligt dras en sida ur boken iväg och personen 
måste förhindra den från att flyga iväg. Sen försöker personen ringa 
i en telefon och då flyttas hela bordet och stolen som personen 
sitter på. Efter det kommer en vit boll ned som personen försöker 
fånga. Efter en stund kommer från flera olika håll och jagar per- 
sonen som försöker springa iväg. Scenen tar slut och det blir mörkt.

I nästa scen sitter en person på en stol och plockar blomman av 
en ros. Rosen lägger han i fickan. Därefter plockar han upp tre vita 
bollar som han jonglerar med. Allt eftersom jonglerings fortsätter 
blir den mer och mer overklig med bollar som flyger av sig själva. 
Till slut lägger personen ner bollarna och ett rep kommer från ovan. 
Personen drar och sträcker repet och en annan person kommer 
gående ned på repet med en ytterligare boll. Den första personen 
försöker att ge rosen till personen som kom gående på repet men 
denne flyter iväg. Ljuset släcks och det blir mörkt.

I scenen efter flyger eller svävar en person runt i tyngdlöshet. En bit 
in i scenen roteras kameran så att dansaren åker uppåt på skärmen 
när hon dras nedåt på golvet. Scenen tar slut i att hon ”landar”. 
Ljuset släcks och det blir mörkt.



Repet uppenbarar sig igen och båda personerna tycks klättra uppåt 
på repet efter varandra om och om igen. Till slut börjar repet svinga 
fram och tillbaka då den första personen försöker hålla sig kvar 
men tappar till slut taget och svävar iväg. Slutligen spolas hela fö-
reställningen tillbaka på skärmen med ökande hastighet, från sista 
scenen till den första. Ljuset släcks och det blir mörkt. 

Dansarna kryper, i mörker, runt på scenen med ficklampor och  
”ritar” Drömlek på skärmen. Föreställningen tar slut. 

Efter föreställningen:
Lamporna tänds och dansarna tackar och berättar vad de heter. De 
säger också att den som vill, gärna får stanna kvar och ställa frågor. 
En tekniker hjälper publiken ut till foajén/entrén. 

För frågor, kontakta John Niklasson:
John.niklasson@regionteatervast.se, 0768–544 075

Den näst sista scenen startar med ljudet av en publik som jub-lar 
och två personer som möts, den ene har en bukett med rosor.  
Buketten svävar iväg och paret på scenen utför cirkuskonster. 
Dessa utvecklas mer och mer till att helt upphäva logik och tyngd-
kraft. Till slut återkommer ljudet av publikens jubel och buketten  
kommer tillbaka. Ljuset släcks och det blir mörkt.

Slutscenen startar med en person som sitter vid ett bord. På bordet 
ligger en ram. Personen reser ramen och stirrar in i ramen. Efter en 
stund skapas en dubblett av personen som gör exakt samma  
rörelser som personen. Denna kopia byts till slut ut av en helt  
annan person. Den första personen försöker nå den nya per- 
sonen men denne är omöjlig att fånga och den första personen 
blir ledsen. Då kommer en hand ut ur ramen och klappar denne 
på huvudet. Personen försöker dra ut armen ur ramen. Armen blir 
till ett rep som personen försöker dra ut ur ramen. Till slut dras 
istället personen hållandes repet in igenom ramen och försvinner. 




