
Välkomna till en teaterföreställning! 

En morgon i den lilla staden står det en främmande pojke på 

torget. Han håller en lapp i sin hand.  

 

På lappen står det: Till Han eller Hon Som Bestämmer. Den 

som har tagit hand om pojken tidigare kan inte ta hand om 

honom längre, och lämnar över honom i stadsinvånarnas 

händer. Vem är han? Vad ska de göra med honom? Varför 

pratar han inte? Hur ska de bete sig mot någon som är 

annorlunda än dem? Och framför allt: Vad kan han göra för 

nytta? 

På Moomsteatern tänker vi att det är en historia som 

publiken kan känna igen, liten som stor. Att vi alla ställs 

inför att möta nya människor, som kanske känns helt 

annorlunda från hur vi själva är. Hur ska vi då bete oss? Hur 

ska vi få den nya personen att passa in? Hur ska vi lösa dom 

problem som uppstår när vi inte kan svara på dessa frågor? 

Hur tar vi emot den som är ny? 

Budskapet i Mysteriet Kaspar är tydligt: Vi måste ge alla en 

chans. Vi borde bjuda till och lära känna den som verkar annorlunda. 

Föreställningen har en magisk sagoton över sig, som har förtrollat de barn som sett Mysteriet Kaspar i 

Malmö. Och historien berättas med en rejäl dos humor, som får både barn och vuxna att skratta. 

 

Moomsteatern i Malmö grundades 1987 i samarbete mellan initiativtagare Kjell Stjernholm och 

Studieförbundet Vuxenskolan. Tanken var att starta en teatergrupp för personer med intellektuella 

funktionshinder, som inte hade pedagogiska och terapeutiska mål som främsta syfte. Detta skulle vara 

en teatergrupp med enbart konstnärliga mål – som gör teater för publikens skull, inte för de 

medverkandes skull – precis som andra teatergrupper. Läs mer om Moomsteatern på 

www.moomsteatern.se 

Torsdagen den 20 oktober kl.10.00 Knut Hahnskolans aula. 

Kostnadsfritt! 

 För intresserade inom daglig verksamhet i Karlskrona anordnas 

busstransport.  

Karlskrona: Anmäl er till frititidskonsulent Peter Holmström  

tfn 0455-30 34 43 el. peter.holmstrom@karlskrona.se 

Ronneby: Anmäl er till Ann-Christin Bernhardsson, BLB  

tfn 0455-30 51 44 el ann-christin.bernhardsson.lbf@folkbildning.net 

Senast måndagen den 3 oktober behöver vi din anmälan för att kunna 

planera platser och ev buss. 

Uppge i anmälan om du sitter i rullstol el permobil. 

Välkomna!                                                            
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