
Vad var det som hände den där dagen 
då de tre bockarna Bruse gick över 

den där bron?
I alla år har sagan berättats på precis 
samma sätt. Hur bockarna lurar det elaka 
trollet, som vill äta upp dem, och lyckas 
ta sig över bron. Men är det hela san-
ningen?
Tänk om vi låter någon annan berätta…
Idag händer något konstigt. Just som 
sagoberättaren ska läsa sagan om de tre 
bockarna Bruse, så rymmer sagan!
Om man tittade efter riktigt noga, så 
kunde man se ett troll som rev åt sig 
sidorna i sagoboken och försvann som en 
oljad blixt.
Nu börjar trollet berätta, och hans version 
är verkligen inte den vi är vana vid!
Han är trött på att i hela sitt sagoliv 
beskrivas som ond, ful och hungrig. 
Så förvandlas den gamla sagan till en 
berättelse om fördomar, utanförskap och 
– brobyggande!

Ålder: 3 - 8 år, familj 
Pjäsens längd:  ca 45 minuter
Regi, dockor: Sten Wallin
Manus, scenografi: Sten Wallin, Augusto Cabrera
Medverkande: Åse Nelson, Michael Koitzsch
Publik: Max 80 barn
Lokal:  Skall vara mörklagd
El:  10 amp jordat uttag 
Spelyta:  Bredd 6m, Djup 5 m.  Takhöjd 2,6 m

Byggtid: 

Bärhjälp: 
Priser: 

2 timmar, Rivtid 1,5 timme
Inlastning, ev. bygge dagen innan fst. 
Ja!
10 800 kr, 8 000 kr för 2:a fst i samma 
lokal samma dag.    
Resor 70:-/mil, logi och trakt för 2 pers. 
Ring för mer info om subventioner i ditt  
län/kommun
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mer info: www.pygmeteatern.se

Sagan som rymde
väldigt fritt efter sagan om de tre Bockarna Bruse...

Dockor, skuggor och musik 
för småbarn 3-8 år
”en rik, fyllig och levande pjäs.”  ST
”roligt och tänkvärt med dockor, 
skådespelare och Pygmeteaterns specialitet 
skuggspel.” Expressen
”välgörande frejdig & humoristisk”  SVD

Pygméteatern stöds av Statens Kulturråd,  Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting


