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Att bo. I ett bo. Mitt bo. 
Nu kommer en ny bebisföreställning från Teater Tre 

BO (6-18 månader) - urpremiär 2 juni 
 

Efter bebisklassikern Bubbla (6-12 månader) är det nu återigen dags för Teater Tre att ta sig an den 
allra yngsta publiken. Föreställningen Bo riktar sig till bebisar 6-18 månader, och är en humoristik 
och ömsint hälsning till alla som är nya i sina hem. För regin står Hedvig Claesson, efter en idé av 
Teater Tres konstnärliga ledare Sara Myrberg, som även medverkar på scen.  

- Det ska bli så spännande att få möta de allra yngsta igen, särskilt då det ofta är första gången de besöker 
en teater. Det är en underbar utmaning som behöver ett helt specialsytt tänk, i allt från hur man tar emot 
publiken och hur lång föreställningen är, till hur man sätter ljus och ljud, säger Sara Myrberg, konstnärlig 
ledare och skådespelare på Teater Tre.  
Sara Myrberg ligger bakom flera av Teater Tres mest älskade klassiker, så som Klä på Klä 
av, Kloss, Godnatt min skatt och Frö - föreställningar som turnerat över hela världen. Förra 
bebisföreställnigen Bubbla hade urpremiär 2008 och spelade för tusentals bebisar under hela åtta års tid. 
När det nu är dags att återigen fokusera på de allra yngsta, gör Sara Myrberg det tillsammans med 
regissören Hedvig Claesson, som tidigare har regisserat föreställningar på bland annat Stockholms 
Stadsteater, Riksteatern, Norrbottensteatern och Strindbergs Intima Teater.  
Bo är den tredje och sista produktionen skapad inom EU-projektet Small Size Performing Arts for Early 
Years - ett storskaligt europeiskt scenkonstprojekt som främjar samarbete mellan teatrar och utveckling av 
scenkonst för barn mellan 0 och 6 år. Totalt medverkar 17 grupper från 15 länder, och Teater Tre är den 
enda svenska medlemmen. 2014 kom Peka trumma dansa, som var vår första produktion inom Small Size. 
2017 kom den andra Small Size-produktionen Frö, som redan spelat för mängder av barn på flera platser 
runt om i Europa.   

 
Idé och medverkan: Sara Myrberg 
Regi: Hedvig Claesson 
Scenografi & kostym: Ylva Sanner 
Musik & ljud: Love Kjellsson 
Ljus: Anthony Cooks 
Dramaturgi: Maria Clauss 
Mask: Helena Bernström 
Dramapedagog: Lena Yxner 
Producent: Elina Perdahl 
 
För pressbiljetter till premiären, OSA senast 30 maj till: 
Elina Perdahl, producent 
elina@teatertre.se / 08 – 669 00 60 
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