
Inför föreställningen, kan man prata om:

Viola är gammal och har levt länge, 
hur länge har ni levt?

Viola lever ensam- vem lever ni med?

Har ni någon gammal person i er närhet, grannar, vänner till 
familjen, eller mormor och farmor? Brukar ni hälsa på hos dem?

Marit som hjälper Viola vill att allt skall vara fint och städat- hur trivs ni att ha 
det i era rum?

Två människor som menar väl kan stöka till det för varandra- stökar du till det 
för någon- eller någon för dig ? 

Människor som är väldigt olika kan ha kul tillsammans- vem har du kul med? 
Är det någon som är olik dig?

Viola som är gammal behöver hjälp med en del saker ibland - behöver ni det 
också? Vad behöver ni hjälp att göra?

Ibland glömmer Viola var hon lägger sina saker- brukar ni också göra det?

Viola vill bestämma själv vad hon ska göra- brukar ni bestämma själva vad ni 
ska göra? Vad får ni inte bestämma själva? Vem bestämmer då åt er?

Hej!
Du ska snart se eller har just sett KÄRA NÅN!  med din grupp/klass, 
så här kommer en hälsning från Viola:

”Jag heter Viola, och är en pigg ungdom på åttio år! 
Ni ska få titta in hos mig och se hur jag har det. 

Mitt liv är så spännande! 
Det är kaffe som ska kokas, tidning som ska läsas, allt som händer i den 

stora världen! Men nu är kaffet klart. Tidningen var det.  
Men var ligger glasögonen? 

Nej, nu ringer det på dörren! Vem kan det vara? 
Jag får väl öppna. Var är nycklarna? De ligger på bordet. 

Och där ligger glasögonen. Nu kan jag läsa tidningen. 
Oj nu ringer det igen . . . ”

 
I denna föreställning får den unga publiken även göra bekantskap med 
Marit från Härlig HemHjälp (HHH), som vänder upp och ner på Violas liv. 
Genom komiska förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga publiken 
uppleva att de kanske har mycket gemensamt med de äldre.

KÄRA NÅN! berättas med mim, ord, humor och musik, och är skriven av 
Ed Damron och Vidisha Mallik. Ed har regisserat tillsammans med My 
Areskoug. Vidisha spelar Viola och Victoria Dedekam spelar Marit. 
Tonsättaren Hugh Chandler från Austin, Texas skapade musiken till 
föreställningen, och Karin Lindahl Oscarsson och Anna Sjölin har gjort 
scenografin och Edvin Svensson har snickrat. 

Länk till KÄRA NÅN! på vår hemsida:
http://www.expressteatern.nu/kara-nan/

KONTAKT: Kajsa Littgren/producent,
kontor@expressteatern.nu, 040-12 41 11

KÄRA NÅN!


