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Lärarhandledning

 En föreställning om kärlek, svartsjuka och lite fotboll

LILL-ZLATAN OCH
MORBROR RARING
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Välkommen!
Teater Västernorrland är länets egen teater. Vi spelar föreställningar 
i hela länet och på olika typer av scener. Vi på Teater Västernorrland 
tycker att det är viktigt att eleverna vet vilken typ av föreställning de 
kommer att få se när de besöker oss, så förbered dem gärna innan 
föreställningen.

Prata med eleverna om vad de har för tidigare erfarenheter av teater, 
vilka olika yrkespersoner som behövs för att skapa en teaterföreställ-
ning, vilken föreställning de ska se och hur lång den är.

Praktiskt om teaterbesöket 
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er ytterkläderna, 
gå på toaletten och hitta era platser. Observera att om man kommer för 
sent blir man inte insläppt i salongen. Detta beror på att vi inte vill störa 
upplevelsen för publiken eller konstnärerna på scenen. Vi öppnar dör-
rarna till salongen ca 15 minuter innan föreställningens början. 

Det inte är tillåtet att äta eller dricka under föreställningen. Mobiltele-
foner ska vara avstängda eller på flygplansläge. När föreställningen har 
börjat har eleverna blivit publik och som sådan är dom skådespelarnas 
ansvar. Förhållandet lärare - elev är därför något annorlunda i jämförelse 
med den ordinarie undervisningssituationen men befriar givetvis inte 
läraren från ansvaret för sin grupp. 
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Om föreställningen
En musikalisk teaterföreställning om hur det känns när 
man måste dela med sig av den man tycker mest om i 
hela världen – och hur fantastiskt det kan bli till slut!

Lill-Zlatan (Ella som hon egentligen heter) älskar sin 
favoritmorbror Tommy. På alla sätt skiljer han sig från 
hennes övriga tråkiga kontors-morbröder. Han är en 
sådan där annorlunda vuxen som man kan drömma om 
att få ha i sin närhet. Han är en sushiätande hårfrisör som 
reser jorden runt och hittar på roliga saker. En dag får Ella 
konkurrens om sin favoritmorbror, av Steve som kommer 
från Trelleborg. Steve är här för att stanna och Lill-Zlatan 
är svartsjuk!

Pija Lindenbaum har en förmåga att i överraskande form 
ta upp viktiga aktuella ämnen i sina bilderböcker. Det 
förvaltas i den här rappa och händelserika föreställning-
en fylld av musik och sång.

Teman: Genus. Svartsjuka. Relationer.
Längd: ca 35 minuter

Regissörens ord
”Jag är Tommys allra bästa vän” sjunger Ella lyckligt! 

Mamma och pappa har åkt till Mallis utan henne. Men 
det gör ingenting. Hon kan klara sig bra ändå, för hon har 
andra vuxna som hon litar på och tycker om. 
Världens bästa mormor till exempel, som hon får bo hos.

Och så Tommy då, morbror raring, han som kallar henne 
Lill-Zlatan. Ella älskar att vara med Tommy, han är inte 
som andra vuxna. När de är tillsammans så blir livet så 
där extra spännande, fantastiskt, pirrigt och roligt.

Men så en dag har Tommy träffat Steve. Och Tommy vill 
att Steve också ska vara med. Ella får ont i magen! Känner 
sig utanför! Är det inte hon och Tommy längre?

Med utgångspunkt ur barnets perspektiv berättar vi om 
starka känslor och upplevelser. Sådana som vi alla kan 
känna igen oss i men som inte alltid är så lätta att möta, 
än mindre tala om.
 
Med musik, humor och teaterns magi vill vi beröra vår 
publik.  Bädda för samtal om grundläggande mänskliga 
och existentiella frågor. Frågor som dramatiken och kon-
sten vilat på i alla tider.

Och för Ella och Tommy och Steve vänds rädslan av att 
förlora någon till ren vinst. Det är trots allt oftast roligare 
att vara fler. När man ska spela fotboll till exempel.
                            - Victoria Kahn, regissör
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Förberedelser
• Berätta för klassen att de ska se en teaterföreställning, 
    och att det är Teater Västernorrland som spelar den.

• Gå igenom listan med yrken på teatern. Vilka känner 
    eleverna till sedan tidigare och vilka känner de inte till?

• Läs gärna boken Lill-Zlatan och morbror raring 
    tillsammans med klassen. 

Efterarbete
När man ska leda ett samtal med barn om scenkonst kan 
man förhålla sig till tre viktiga förutsättningar:

• Vänta med värderingar som bra eller dåligt.

• Alla val i föreställningen är medvetna val.

• Utgå från dig själv och din egen upplevelse.

Beskriva
Be barnen beskriva allt de såg och/eller hörde i föreställ-
ningen.

Tolka
Utifrån allt som kommit upp under den beskrivande de-
len kan ni prata om varför det såg ut eller lät just så. Vad 
ville man berätta med det?

Reflektera
Om det känns bra så gå ett steg vidare och se om de kan 
dra paralleller mellan tolkningarna och sina egna liv.

1. Vad tycker du är roligast att göra i föreställningen?

2. Vad tycker du är svårast att göra i föreställningen?

3. Varför ville du bli skådespelare/musiker?

Samantha Ohlanders, musiker, 28 år
1: Det roligaste är att vi får leka på jobbet. Vara i en värld 
    som vi hittar på och få bygga upp olika händelser i det.

2: Det svåraste är att både hinna spela musik och göra 
    grejer på scenen samtidigt. Det är också svårt att våga 
    göra grejer för en publik.

3: Jag ville bli musiker för att det bästa jag vet är att spela 
    musik. Jag älskar också att stå på en scen och få 
    människor att känna olika grejer, att jag liksom kan 
    styra det lite med vad jag gör eller visar eller spelar.   
    Det är kul!

Victor Wigardt, skådespelare, 27 år
1: Roligast att göra är att få spela med och mot Mira 
    och Samantha som jag tycker är så grymma! Sen är det 
    såklart kul att få bära en stor hatt också! 

2: Svårast är nog att sjunga och spela teater samtidigt, 
    det har jag inte gjort så mycket förut. 

3: För att jag tycker så mycket om berättelser! Och att 
    låtsas, både själv och tillsammans med andra! 

Mira Andersson, skådespelare, 27 år
1: Det roligaste är att gömma sig i lådorna och 
    garderoben. Och att sjunga låtarna.

2: Det svåraste är att få plats i lådorna och att simma i det 
    stora blå tyget som ska vara vatten.

3: Jag vet inte varför jag ville blir skådespelare. Jag börja
    de sjunga lite, sen spela lite teater, sen dansa och så 
    blev det bara mer och mer och plötsligt var jag skåde
    spelare. Det är jag väldigt glad för.

Tre frågor till de medverkande
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Ett teamarbete
Det är många människor som behövs för att göra en teaterföreställning. Nedan följer de team som skapat och arbetat 
med Lill-Zlatan och morbror raring.

Dramatisering: Per Holm och Örjan Lidén 
efter Pija Lindenbaums bok
Regi och manusbearbetning: Victoria Kahn
Scenograf och attribut: Anna Olofsson
Kostym och mask: Birgitta Rasmusson
Ljudteknik: Torbjörn Martinsson
Ljus: Magnus Stolpe
Musik: Örjan Lidén

Medverkande: Mira Andersson, 
Samantha Ohlanders, Victor Wigardt

Dekormålare: Eva Karin Fröberg
Kostymateljé: Cecilia Götesdotter
Snickare: Amanda Edlund 

Producent: Frida Amnow 
Teknisk samordnare: Jörgen Wallin
Turnéläggare: Carin Sjödin, Frida Amnow

AD och Fotograf: Lia Jacobi
Affischbild: Pija Lindenbaum
Marknadsförare: Kicki Wahlbeck
Teaterchef: Lena Engqvist Forslund
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Regissör
Den som leder arbetet med 
föreställningen och bestämmer 
hur slutresultatet ska bli.

Skådespelare 
De som spelar de olika roll-
karaktärerna i föreställningen.

Scenograf
Den som arbetar med hur det 
ska se ut på scenen.

Dekormålare
Den som målar det som finns 
på scenen så att det ska se ut 
som scenografen tänkt sig.

Kostymdesigner
Den som arbetar med vad alla olika 
rollkaraktärer ska ha för kläder.

Maskdesigner
Den som arbetar med hur alla 
olika rollkaraktärer ska se ut i 
ansiktet och håret.

Ljusdesigner
Den som arbetar med hur 
ljuset ska se ut och förändras 
i föreställningen.

Kompositör
Den som har komponerat musiken 
och ljuden i föreställningen.

Dramaturg
Den som hjälper till så att berättelsen 
i pjäsen och föreställningen är bra 
uppbyggd.

Kostymmästare
Den som hjälper till att sy och ta 
fram de kläder som kostymdesig-
nern har bestämt.

Rekvisitör
Den som ansvarar för alla lösa 
föremål som skådespelarna använder 
i en föreställning. Som exempelvis 
muggar, tallrikar, knivar, böcker 
med mera.

Producent
Den som leder arbetet med hela 
produktionen och ser till att alla i 
teamet gör det de ska.

Turnéläggare
Arbetar med att planera hur 
föreställningen ska resa mellan 
olika platser, alternativt hur olika 
publikgrupper ska ta sig till teatern. 

Vad gör de olika yrkesgrupperna?

Belysningsmästare 
Den som arbetar med alla scen-
lampor på teatern och hjälper 
ljusdesignern att rikta scenlampor 
och programmera ljusmoment i 
ljusbordet.

Scenmästare
Den som iordningställer scenen 
inför föreställning och ansvarar 
för att allt bakom scenen flyter på. 
Exempelvis kanske det ska snöa på 
scenen eller så ska kanske någon 
komma upp ur golvet.

Marknadsförare
Arbetar med att få många männ-
iskor att vilja se föreställningen, 
exempelvis genom annonser, 
facebookinlägg med mera.

AD (Art Director)
Den som bestämmer hur exempelvis 
affischen och annonser och ska se ut.

Fotograf
Den som tar föreställningsbilder 
och affischbilder.

Teaterchef
Den som är chef över hela teatern 
och bestämmer vad teatern ska 
spela för föreställningar.


