
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
HÄXOR



Information till lärare med elever som 
behöver extra förberedelse - Häxor

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 i foajén/entrén och säga hej. Hen delar 
upp publiken i fyra grupper och leder dem sedan in till scenen. 
Inne i rummet finns en rund upphöjd scen som är vit. Inne i 
rummet finns också två tekniker och en till medarbetare som 
hjälper alla att hitta en sittplats, som är runt om scenen på kud-
dar och bänkar. Om det är elever som är extra känsliga så är ett 
tips att en lärare eller vuxen placerar sig nära denna elev.  

Alla sitter på kuddar eller bänkar på golvet runt scenen. Även 
dansarna sitter i början av föreställningen på knä runt scenen 
med händerna på scenen.  Om en rullstolsplats behövs så är det 
bra om det meddelas i förväg. Det går också meddela i förväg om 
eleven eller lärare inte kan sitta utan ryggstöd, så ordnar vi en 
stol.

Publiken sitter kvar på sina platser under hela föreställningen. 
Det finns fyra stycken ljustorn, ett i varje hörn av scenen. Mellan 
ljustornen finns också stående lysrör. Dessa får ingen röra. 

När publiken kommer in i rummet är det vanligt takljus. När före-
ställningen börjar släcks takljuset och ett gult ljus från ljustornen 
och lysrör skiner. 

Ljuset kommer från de fyra ljustornen samt ljusstavarna runt 
scenen. Det är mest gult och vitt ljus, lite lila och grönt. Det rik-
tas inte något ljus direkt mot publiken. Ibland så blinkar ljuset 
mjukt, ibland fort. 

Ljudet kommer ifrån högtalare som är placerade runt om scenen. 
Ibland är det musik, ibland ljud. Det pendlar mellan hög och låg 
volym. Musiken förstärker ofta känslorna som dansarna visar. Det 
förekommer en stark basgång som kan upplevas som intensiv. 
Ibland dyker det upp ljud som inte ”hör hemma” i resten av musi-
ken, så som ljudet av en bad-anka.

Dansarna viskar och gör ljud under föreställningen men pratar  
aldrig. De stirrar ibland på publiken.   
 
I mitten av föreställningen förekommer rök från en rökmaskin. Den-
na rök är helt ofarlig att andas in, få i ögonen eller på kläder. Den 
är helt och hållet vattenbaserad. 

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: 
Häxor har ingen linjär berättelse utan är öppen för fri tolkning för 
åskadaren. Föreställningen börjar med att dansarna sitter runt  
scenen tillsammans med publiken. De börjar att röra på sina händer 
och armar. De tittar ofta direkt på publiken. Sen rör de sig i ”slow 
motion” följt av att de rör sig jättesnabbt. Efter detta börjar de  
ställa sig upp och rör sig in mot scenen för att sen återgå till sittan-
de runt scenen. En stund senare dansar allihopa uppe på scenen i 
olika konstellationer, ibland ensamma och ibland flera samtidigt. 
De rör sig mycket på golvet. Dansarna stirrar ofta på publiken. Om 
de märker att en elev tycker detta är obehagligt så bryter de ögon-
kontakten. Musiken och ljuset skiftar under föreställningen. Ibland 
är det vitt, ljust ljus och ibland gult, lite dunkelt ljus. Ibland blin-
kar ljuset mjukt, ibland fort. Senare sitter de allihopa i en ring och 
håller händerna, en häxring. Mot slutet av föreställningen blir det 
plötsligt helt svart. Då tisslar och tasslar dansarna och rör sig uppe 
på scenen. Sedan tänds ljuset och dansarna blir sittande på kan-
ten av scenen. Här gör de rörelser med händerna ochu uppmuntrar 
publiken att göra detsamma. 



Efter föreställningen:
Lamporna tänder och publiken får möjlighet att prata med dansarna 
innan de går ut.  

För frågor, kontakta Ulrika Liljedahl
ulrika.liljedahl@regionteatervast.se, 0768 54 41 00

Sedan börjar de hoppa runt i allt konstigare mönster och ljuset 
börjar blinka och bli blått och grönt. En efter en lägger dem sig ner 
tills bara en står kvar. Till sist ligger allihopa ner och förställningen 
är slut.      

     




