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Regi: Petter Lennstrand
Medverkande: Nina Dahn, Maia Hansson Bergqvist, Dejmis Rustom Bustos
Var: Dramaten på Scenkonstmuseets gård

cenkonsten behövs nu mer än på länge, för glädje, tröst och reflektion.
Men förutsättningarna för att möta publiken i fysiska rum är nästan
obefintliga. Det finns ändå sällsynta undantag. Barnteatern är van vid

flexibilitet och att spela för en liten publik i dubbel bemärkelse. Nu gäller ett
publikantal på högst åtta personer.

Unga Dramaten bjuder in till Scenkonstmuseets gård och den
turnévänliga dockteateruppsättningen ”Världen runt Rut”, med text, regi och
dockor av Allram Eests skapare Petter Lennstrand och pepprad med musik
av bröderna Lindgren. Världen kan vara stor, bara man kikar runt knuten.
Katten Rut är både nyinflyttad och nyfiken. I detta skojiga vandringsdrama
tvinnas trådar kring existentiella frågor om att längta, känna sig ensam, söka
en vän, komma bort och hitta hem.

Nina Dahn, Maia Hansson Bergqvist och Dejmis Rustom Bustos i ”Världen runt Rut” som spelas på
Scenkonstmuseets gård. Foto: Sören Vilks

Tilltalet är delvis på dubbla nivåer för barn (från 5 år) och vuxna, men det är
roligt för alla. En trio inspirerade skådespelare med sinne för tjusig
stämsång, distinkta tonfall, humor och detaljer – Nina Dahn, Maia Hansson
Bergqvist och Dejmis Rustom Bustos – lyfter spelet tillsammans med
Lennstrands härligt uttrycksfulla dockor. När den charmfulla och piggt
storögda Rut utforskar världen möter hon den eleganta rabattblomman
Charlotte som har svårt med livspusslet och hellre vill ha egentid för att sola
än vattna sina blombebisar. Rut springer vilse jagad av den jättestora hunden
Plutten som bara vill leka och blir kompis med en rappande hackspett från
Göteborg. Ett deppigt ogräs följer Rut i blixt och dunder och de blir vänner
med en pompös men ensam rondellkaninkung som fastnat i bilkarusellen.
Efter en lång dags äventyrlig färd mot natt tar de alla ton i slutkören till
publikens förtjusning.

Lucas Carlsson och Nils Granberg i ”Svempas nappar” på Teater Tre. Foto: Martin Skoog

På Teater Tre ges ”Svempas nappar” både på scenen och digitalt i filmad
version (biljett krävs), där publiken får möta ensemblen via Zoom före och
efter föreställningen. Svempas pappor får veta att de lever. Lille Svempa är
helt omättlig; glupskheten har inga gränser.

Regissören Py Huss-Wallin har utifrån en bok av Barbro Lindgren skapat
hejdlöst absurd scenkonst för 3-6-årspubliken och deras föräldrar. De
älskansvärda papporna, Lucas Carlsson och Nils Granberg i fint och fysiskt
samspel, dansar sig fram till röda rosor, bröllop och förväntansfull
heminredning till musik av Otto Milde. Sedan kommer Svempa, i form av en
docka med drag av Barbro Lindgrens och Eva Erikssons vilda bebis. Men
Svempa är inte bara osedvanligt viljestark, han har också glupande aptit. Det
är olidligt spännande när matvraket hörs snusa, minsta knyst får honom
klarvaket hungrig.

Igenkänningsfaktorn är hög. De välvilliga papporna måste jobba för
högtryck för att blidka den lille. Först blir det nappar, sedan välling, bullar
och korv innan det blir mer hårdsmälta grejor. När Svempa svalt ett kylskåp
stiger han till väders som en flygande val i sjömanskostym, innan han blir sig
själv igen. Det är knasigt, gränslöst och underhållande för både små och
stora.
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Nina Dahn och Dejmis Rustom Bustos i Unga Dramatens ”Världen runt Rut”. Foto: Sören Vilks
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