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Om barnen själva får välja...!
Teater Kapijas uppskattade föreställning Ankarets barn rör och roar både barn 
och vuxna. Sedan premiären har den turnerat flitigt på skolor och hos teater-
föreningar runt om i Sverige. 

Ankarets barn handlar om en sur och vresig Farbror som inte tycker om 
barn. Ändå sitter han varje dag på en parkbänk och tittar på hur barnen leker. 
Han kan för sitt liv inte förstå varför de är så glada. 

En dag träffar han sin Skyddsängel, en busig och sturig flicka. Med magiska 
förvandlingar och kluriga sånger väcker hon minnen från farbrorns egen barn-
dom till liv och ruskar om honom ordentligt...!

Föreställningen gjordes tillsammans med en grupp förskolebarn från Ankarets 
förskola i Abbekås på Skånes sydkust. Tanken var att skapa en föreställning 
som verkligen tog barnen på allvar och som barnen kunde ta till sig. Därför 
har Ankarets barn blivit en både rörande och underhållande föreställning, full 
av överraskningar, tänkvärt innehåll och komiska situationer.

Press:
“...föreställningen bärs av en humor som barnen genast tar till sig... de 
clownartade scenerna...lockar in barnen i en magisk värld, där fantasin 
blir en befriare. Och det magiska finns hela tiden där, med ett associativt 
berättande, illusionsskapande musik och fantasieggande kostymer. “
– Fredrik Pålsson, Sydsvenska Dagbladet 

“Teater helt och hållet på barnens villkor...en härlig humor...känsloladdade 
scener...sorg och glädje. Däremellan tjuter publiken av skratt...De vilda 
skutten mellan allvar och lek fungerar precis som i barnens egna lekar och 
resonemang.” 
– Gunilla Wedding, Skånska Dagbladet

Information
Spelperiod: 2014 och framåt

Målgrupp:  4-9 år, familjeföreställning

Max publik: 80 barn vid skolföreställningar

Speltid:  35 min

Spelyta:  5 m bred, 5 m djup, 3 m takhöjd

Lokalkrav: scen eller rum, mörkläggning

El:  16 A eller 2 x 10 A  

Bygg/riv: 1,5 tim bygg, 1 tim  riv, 1 bärhjälp

Antal pers:  2 skådespelare, 1 musiker

Pris exkl moms:  7 000 kr första förest,  5 000 kr  

 följande samma dag och plats

Tillkommer: Moms 25 %, resa 50 kr/mil och  

 ev logi

Medverkande: Janna Eriksson, Mladen Puric,  

 Samir Shalabi

Text & musik: Janna Eriksson, Mladen Puric

Produktion: Teater Kapija

Föreställningen har gjorts med stöd av Statens 
Kulturråd, Kultur Skåne och Skurups kommun.


