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SPELYTA/TAKHÖJD: Bra uteplats
Inomhus: 4x4 m/3 m

ELKRAV: 220 V

LJUS/LJUD: Vi tar med eget

MÖRKLÄGGNING: Ja (inomhus)

BYGGTID/RIVTID: 2,5 tim/1 tim

BÄRHJÄLP: Ja

MAXPUBLIK: 60 pers/föreställn-
ing

GAGE: 10 000:- inkl. sociala av-
gifter. Rabatt vid två eller
flera föreställningar

RESEKOSTNADER:
Inom Stockholm: 1400:-/dag
Övriga landet: 70:-/mil
Traktamente: 380:-/dygn & per-
son 
Logi: 2 personer 

REGI: Judit Benedek

SCENOGRAFI & KOSTYM: 
Ebba Forstenberg

LJUDDESIGN: Fredrik Söderberg

SKÅDESPELARE: Gunilla Larsson, 
Tilda Henriksson

SPELTID: 40 min

MÅLGRUPP: 3-6 år

 

F   lodhästen har ett härligt liv och är nöjd med sin lugna, lata tillvaro vid strandkanten. Trots 
att hon är gammal rör hon sig elegant i vattnet och flyter som en tunna. Hästen har vajande 

man och en ståtlig svans. Hon är ung och vild. Dansar, hoppar och rör sig snabbt som vinden. 
En dag möts de båda på stranden och allt ställs på ända. De, som båda varit så självbelåtna 
och malliga, blir plötsligt osäkra på om de verkligen vet hur en ska se ut och bete sig när en 
är en häst?! 

I centrum står barnkonventionens perspektiv kring lika värde. Att vi människor är olika, men 
också lika. Att ett liv varken är mer eller mindre än ett liv, och att det inte går att byta bort. 
Föreställningen vill bekräfta att detta inte alltid är så lätt att förstå, varken för oss människor 
eller för gamla lata Flodhästar. Det är dock inget fel i att känna tvivel och att vilja vara som 
andra. Lika lite som det ibland kan vara på sin plats att känna mallighet över sin egen för-
träfflighet.

Flodhästen och andra hästar är en berättelse fylld av humor och dråpligheter såväl som 
spänning och viss dramatik. Inte minst då den inte särskilt simkunnige hästen behöver den 
andres hjälp för att klara livhanken. Föreställningen kan spelas både utomhus (när vädret 
tillåter) och inomhus.

WORKSHOP
Till pjäsen går det att beställa en interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teater-
pedagog kommer till förskolan och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och 
lekar. I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration,
att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spän-
nande sätt att öva motorik, samarbetsförmåga och ge upplevelsen av att det är deltagaren 
som är källan för kreativiteten. 
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