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Var är mitt 
hem?

Av och med Danjin Malinovic 

i den gripande monologen Var är mitt hem? 
berättar skådespelaren Danjin Malinovic om hur 
hans lyckliga uppväxt i det forna Jugoslavien fick 
ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut. 
    Med sina egna ord och varm humor tar han 
med oss på sin flykt som går via ett korrupt 
Moskva till Sverige där det visar sig att allt inte 
blir som han har tänkt sig. Här tvingas han leva 
undangömd i flera år. Men han är bara ett barn 
som längtar efter att få börja i skolan som alla de 
andra barnen, som han och hans syster smygtittar 
på genom fönstret bakom gardinen. Officiellt sett 
existerar han inte, han lever vid sidan av, men 
samtidigt mitt i det svenska samhället. 
    Tillslut, vid tolv års ålder får hans familj 
uppehållstillstånd och Danjin får äntligen börja 
skolan.

Föreställningen har spelats drygt 330 gånger i 
hela Sverige för en gripen publik och med lysande 
recensioner:
    SvD, Lars Ring: ”Han berättar med hela sig själv, 
om hela sig själv. Det går inte att komma undan. Man 
blir rörd över små detaljer, över hoppfullheten, över 
hur ett barn drabbas av ett krig men ändå behåller sin 
förtröstan på andras godhet. Det går inte att värja sig för 
historien, och verkligheten och känslorna bakom.” 

Arbetarbladet: ”Danjin Malinovic ställer sig upp  
och ger många fler en röst. Det är mycket starkt.”

Hälsingetidningar: ”Det är sällan jag känt mig  
så berörd av en teaterföreställning…”

Av och med Danjin Malinovic

Regi Michael Cocke
Scenografi/kostym Katrin Brännström
Spelas för årskurs 8–9 och gymnasiet
Publikantal högstadiet max 200,  

gymnasiet max 250
Scen minimum bredd 4 m, djup 4 m, höjd 3 m
Byggtid cirka 2 tim
Rivtid 30 min
Längd 1 1/2 tim, inkl. samtal med Danjin  

direkt efter föreställningen
Spelplats aula, teaterscen eller större samlingslokal
Pris 17 000:-
Mörkläggning ja
Bärhjälp ej nödvändig men uppskattad
Reseersättning 70:-/mil + ev. logi och traktamente 

tillkommer.

För mer info www.gyllenedraken.com

EN SANN HISTORIA OM LYCKA, KRIG, FLYKT OCH HOPP. 

BERÄTTAD AV HUVUDPERSONEN SJÄLV


