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Framför brasan, under mörka vinterkvällar, satt förr i tiden mormor och berättade sagor för  de minsta. 
Samtidigt satt kanske en farfar framför en annan eldstad i en turkisk by, och berättade en liknande saga 
när skymningen och kylan kröp över hustaken. Traditionen att berätta sagor har funnits nästan lika länge 
som människan. Över hela världen förs historier vidare från generation till generation. Oavsett land och 
språk är premisserna ofta de samma; det godas kamp mot det onda, svaga som besegrar omöjliga odds, 
fattiga som får möjlighet att önska vad de vill. Sagor har en nästan magisk förmåga att väcka fantasin 
och skapa bilder. Musik har en vidunderlig förmåga att gestalta känslor och genom att kombinera dessa 
världar vill vi visa hur sagans och musikens urkrafter kan verka tillsammans.

STEG 1 – FÖRESTÄLLNING PÅ SPIRA (V 34-35)

Projektet startar i början av höstterminen 2016 med en fantasi-
eggande föreställning på Spira baserad på sagor från hela 
världen. Skådespelare, akrobater, dansare och hela Jönköpings 
Sinfonietta, förstärkta med instrument från främmande kulturer, 
gestaltar sagorna i en väv av musik och mystik.

STEG 2 – ELEVERNA SKRIVER SJÄLVA

Inspirerade av möjligheterna de upptäckt på Spira får eleverna 
skriva egna sagor. Barnboksförfattaren Torsten Bengtsson 
inspirerar till stordåd när han möter barnen ute på skolorna och 
håller skrivar-kurser. För att hålla kopplingen till musiken vid liv 
har orkestern spelat in ett antal musikavsnitt att lyssna på vid 
skrivandet. Musiken berättar om olika känslor, händelseförlopp 
eller bilder, tacksamma att sammanfoga så att de förstärker 
barnens berättelser. Det är originalmusik som skrivits speciellt 
för detta ändamål. Eleverna ska kunna blanda och ge hur de 
vill och naturligtvis lägga till egna ljud-illustrationer till sina 
berättelser.

STEG 3 – ELEVERNAS SAGOR UPPFÖRS

De skolor som vill väljer ut några av elevernas egna sagor som 
ska framföras teatraliskt- Dramapedagoger kommer ut till sko-
lorna och hjälper till i processen att skapa en föreställning. För 
att inspirera elevernas arbete med scenografi och kostym finns 
det möjlighet att få hjälp med delar av rekvisita, tillverkning av 
fonder, och - tillsammans med barnens egen tillverkning – låna 
vissa kostymer. 

Under föreställningen ute på skolan hörs orkesterns musika-
vsnitt ur högtalare, kanske förstärkta av elevernas insatser. 
Kompositören bidrar gärna genom att skriva in en extra stämma 
till den elev som vill vara med.

PROJEKTETS GÅNG

STEG 1 (VECKA 34 – 35 2016): Eleverna ser föreställningen 
”Sagor ur jordens skattkammare” på Kulturhuset Spira och får 
en introduktion som ska ge idéer till eget skapande. 

STEG 2 (HÖSTEN 2016): Författaren Torsten Bengtsson 
besöker skolorna. Besöken görs efter överenskommelse. 

STEG 3 (HÖST 2016 / VÅR 2017): Dramapedagoger  
besöker skolorna och lägger upp processen fram  
till föreställning i samråd med varje enskild skola.

FÖR BOKNING OCH FÖRSÄLJNING

Lolllo Olesen 

Koordinator / projektledare – scenkonst för barn och unga 
lolllo.olesen@smot.se, skola@smot.se  
Smålands Musik & Teater, Box 683, 551 19 Jönköping

Fakta om projektet 
Pris: i samråd med producent vid bokning

Målgrupp: åk 3–5

Spelperiod: Ht 16 / Vt 17

Ett musik-, teater-, skriv -och inte-
grationsprojekt som inspirerar barn 
till eget skapande. Inspirera och sätt 
igång eleverna till eget skapande!


