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Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Han Hon Hen Hin

Syftet 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. 

Ni väntar utanför och blir sedan insläppta i teaterrummet av en 
tekniker. I rummet finns ett blått draperi som täcker bakkanten 
av scenen och sidorna (inte bakom publiken). Om någon kommer 
sent kan det gå bra att smyga in i efterhand. Men det behöver då 
vara läraren som hjälper personen på plats, eftersom ingen tekni-
ker finns tillgänglig för detta efter start.

Ni sitter på bänkar utan ryggstöd i rader framför scenen. En tekni-
ker befinner sig bakom publiken och kör ljud och ljus. En annan 
tekniker finns bakom draperiet under föreställningen och kan ev. 
röra sig runt i rummet.
Det går inte att sitta på golvet. För den som behöver sitta med 
ryggstöd så kan vi ordna en stol, och för den som behöver sitta i 
sin rullstol så ordnar vi plats för den. Meddela helst detta i förväg 
vid bokningen.
Publiken sitter på sina platser genom hela föreställningen.

Det är ett svagt ljus i rummet när ni går in. I början och vid en-
staka tillfällen blir det nästan helt mörkt. Sedan kommer det att 
vara strålkastare riktade mot scenen, och ett par ljusrader som 
sitter vid sidan av scenen mot draperiet. Det finns också en slinga 
med belysning ovanför draperiet. Ljuset ändrar färg ibland och 
kommer att blinka vid enstaka tillfällen. Det är dock inget strobo-

skop med.

Ljudet kommer dels från skådespelarna som pratar, ibland via mik-
rofoner till högtalare. En person slår ibland på en gonggong. Rös-
ten på den som pratar i mikrofonen ändras emellanåt till att låta 
annorlunda. I högtalarna hörs även musik och ljudeffekter. För den 
som är orolig för höga ljud kommer det att finnas möjlighet att låna 
hörselkåpor av tekniker i förväg.

Inga starka dofter förekommer.
Mot slutet kommer en helt ofarlig teaterrök.

Skådespelarna befinner sig på scenen framför publiken och ibland 
bakom draperiet (inte bakom publiken). De berättar en berättelse, 
och ställer inga direkta frågor till publiken. De tar inte direktkon-
takt. Den som vill ”gömma sig” kan sätta sig långt bak på bänkarna.

Historien börjar med två personer som försöker berätta en skapel-
seberättelse, men de är inte helt överens om hur. I historien som 
de berättar förekommer Gud, Jesus och Satan. Det är inte säkert att 
historien stämmer med vad ni hört om dessa tidigare, eller vad ni 
själva tror på. Det blir lite ledsamt när en av personerna säger att 
den inte har några kompisar. En av personerna får vid ett tillfälle 
magiska krafter via en hatt. Mot slutet kommer de fram till att var 
och en själv får bestämma vem man vill vara, och tro på den berät-
telse man vill.

Föreställningen kan upplevas som rolig, inspirerande, som klassisk 
teater, upplyftande, som en bekräftelse eller ett ifrågasättande be-
roende på ens egen situation och den egna världsbilden.

Förberedande film entrén: https://bit.ly/35tz2K9

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