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Teater Tres älskade klassiker Klä på Klä av är tillbaka!

Klä på Klä av handlar om något av det första vi lär oss: 
att ta på kläderna. Hur gör jag? Vem blir jag? Och varför 
är det så svårt att ta på sig strumporna?

En halsduk kan sätta sig på tvären och morfars byxor kan 
bli som ett tält. Vardagskomik och en lätt igenkännbar 
situation har fört Klä på klä av genom hela Sverige och ut 
i världen. 

“BRA...ROLIGT...SÅ RÄTT FÖR 2-4-ÅRINGAR” - EXPRESSEN
“ETT ESS I KOFTÄRMEN” - DN

Klä på Klä av spelas främst i Västsverige och under 
vissa perioder i övriga landet. Kontakta oss för mer 
information. 

Idé Sara Myrberg Regi Helena Björelius  
Text & dramaturgi Lena Stefenson Medverkande Hilda Rydman 
Scenografi Ylva Sanner Kostym Anna Hökerberg Mask Helena 
Bernström Producent & dramapedagog Lena Yxner  
Trixkonsult Bert Gradin Teknik Anthony Cooks Foto Bengt Alm 
Konstnärlig ledare Sara Myrberg

PEDAGOGISKT ARBETE
Klä på Klä av har ett specialskrivet pedagogmaterial 
som pedagoger kan använda för att fortsätta arbetet 
tillsammans med sin barngrupp. 

Vi skräddarsyr även Skapande Förskola-projekt och 
workshops utifrån era önskemål. 

PRAKTISK INFO
Målgrupp 2-4 år och familj 
Föreställningslängd ca 30 min  
Publikantal Max 50 barn  
(vid offentlig föreställning 90 personer totalt) 
Lokaler Gymnastiksalar, bibliotek, samlingssalar, stora 
lekhallar eller liknande. Tom och städad lokal 
Spelyta 4 x 4 x 2,7m (bredd x djup x höjd). Utöver det 
behövs plats för publiken 
Teknik Vanligt eluttag. Gärna mörklagt rum.  
Byggtid/rivtid 2h / 1h  
Pris Kontakta oss för turnépriser

Kontakta oss för mer information och bokning!
info@teatertre.se   /   08 - 669 00 60

TEATER TR3 WWW.TEATERTRE.SE
INFO@TEATERTRE.SE

OM ENSEMBLEN TILL KLÄ PÅ KLÄ AV

HILDA RYDMAN – mimskådespelare
Hilda Rydman är utbildad vid 

mimskådespelarprogrammet på Stockholms 
Dramatiska Högskola, samt i Barcelona. Hon har 

tidigare medverkat i Teater Tres Peka Trumma 
Dansa och Hjärtat, samt på Västanå Teater och 

Ung Scen/Öst. 

KLÄ PÅ KLÄ AV I VÄRLDEN

Förutom flera tusen föreställningar i Sverige, har 
Klä på Klä av även mött mängder av barn runt 

om i världen. Föreställningen har spelat i allt från 
Frankrike och Italien, till Japan och Estland.

OM TEATER TRE

Teater Tre startades 1979 och är en mimbaserad 
visuell teater där rörelse, text och musik blandas. 
Vår målsättning är att nå ut till alla barn, oavsett 
social, språklig eller kulturell bakgrund. Vi har 

genom åren spelat för barn i förskolan, skolan och 
särskolan, såväl som för barn som nyligen börjat 
bekanta sig med det svenska språket. Detta görs 
genom ett universellt scenspråk karaktäriserat av 

få ord och mycket rörelse.


