
RECENSION/BARNTEATER. 
Skånebaserade Obanteatern har klokt 
nog placerat mullvadens jakt på den 
skyldige i ett showmaskineri som drar 
bajshumorn till sin spets. "Bajsandet i 
sig rymmer ju mycket rytmik" skriver te-
atergruppen i förhandsinformationen, och 
utifrån denna visdom har man skapat en 
svängig ljudbild av djurens naturbehov. 
Tomas Fingals mullvad i grå mjukis-
dräkt går runt med en brun kringla 
på huvudet och möter Magnus Ödéhns 
och Henrik Anderssons halvknasiga 
men naturnära djurtolkningar. Grisen 
är förstås värst, han har visst ätit både 
saxar och lim och efter dennes högljudda 
gasanfall är man tacksam över att lukt-
teater inte är på modet. Inte bara barnen 
tjuter av skratt. Det roligaste som finns 
är när stora leker har ju till och med 
Alfons Åberg sagt, och här skojar tre 
vuxna karlar dessutom om något nästan 
förbjudet. Och dom ser ut att ha riktigt 
kul. Som vuxen roas man dessutom gott 
av Magnus Ödéhns fjolliga showhäst i 
paljettklänning, en finurlig skumgum-
mikreation till kossa och två sprättigt 
snurriga flugor - själva bajsexperterna 
i sammanhanget. En skitkul show helt 
enkelt.  
Cecilia Djurberg, nummer.se

Fritt efter barnboksförfattaren och illustratören Wolf Erlbruch. 
Prisbelönt med Astrid Lindgren Memorial Award 2017!
Om den lille mullvaden som ville veta vem som hade gjort det på 
hans huvud. Föreställningen är en grovkornig men rolig upp- 
repningssaga som bygger på succéboken ”Det var det fräckaste!” 
Se förhandsklipp från pjäsen här  
https://www.youtube.com/watch?v=fdKR5Rzw2vI 

Boken finns tillgänglig på Johansfors, Vissefjärda och Emmabodas  
bibliotek. Beställ den från dem - Lindås, Vissefjärda och Långasjö först, ni 
andra har gott om tid. Se speldagar nedan. 
Om kiss och bajs-åldern? Barnets utveckling 3-4 år. // Många barn i 
tre-fyraårsåldern tycker att det är roligt att prata om kiss och bajs i alla möjliga 
sammanhang, och skrattar åt det med sina jämnåriga kompisar. Det väcker 
också omgivningens reaktioner. Barnen är i den här perioden fascinerad av 
det som händer i kroppen och att man själv kan producera bajs. I den mån 
barnet visar intresse kan man berätta hur maten går genom kroppen och till 
sist blir bajs. Prata gärna med barnen om de olika sluten i boken och pjäsen, 
när ni sett den! I boken hämnas mullvaden men i pjäsen förlåter mullvaden 
den som gjort det. Vilket slut tycker du bäst om? Varför?

Spelschema 22-23/10: Lindås Folkets Hus 2-4/12: Emmaboda Folkets Hus

 
Varmt välkomna! Vid frågor - Jan Dzedins, kulturchef  Tfn 0471-24 92 24

Det var det fräckaste 
 

Teater för förskolan 3-5 år i Emmaboda kommun 
med Obanteatern från Malmö

Datum Från förskola Adress Avresa Starttid Sluttid Returresa
2020-10-22 Mikaelsgården Sandgatan Lindås Går 09:30 10:05 Går

Lilla Hjärtat Blockgatan 14, Lindås Går 09:30 10:05 Går
Stenröset Elevgatan Lindås Går 09:30 10:05 Går

2020-10-23 Lillegården Verdav. 22 Vissefjärda 08:35 09:00 09:35 09:45
Bullerbyn Ängsbergsv. 2 Vissefjärda 08:40 09:00 09:35 09:45
Skatan Kyrkv. 43 Långasjö 08:40 09:00 09:35 09:45

2020-12-02 Bjurbäckens fsk Bjurbäcksgatan 09:15 09:30 10:05 10:10
2020-12-03 Bjurbäckens fsk Bjurbäcksgatan 09:15 09:30 10:05 10:10
2020-12-04 Videbacken Env. 3 Broakulla 08:45 09:05 09:40 09:50

Solgläntan Solv. 1 Eriksmåla 08:40 09:05 09:40 09:50


