Dockteaterprojekt med barn

Snigeln ber hunden om hjälp.

”Det var en gång tre vänner, Hunden, Katten och Musen, som seglade sitt skepp på det
stora havet. En natt får de ett brev med rop på hjälp. Det är från en snigel på Häxornas Ö.
De tre häxorna mår inte bra. Något har gått på tok i deras trollerikonst. När de tre vännerna till slut når fram till ön, får de möjlighet att ställa allt till rätta. Men innan dess har
de själva råkat ut för häxornas galna trollerier. Allt slutar väl med tårtkalas och dans.”
När vårt yngsta barnbarn Hillevi blev frisk från leukemi efter 2,5 års behandling, ville
jag göra något med henne och hennes två äldre bröder Levi 9 år och Helmer 7 år, något
som skulle bli ett fint minne. Jag hade också som mål att lära barnen samarbeta och lösa
konflikter!

Hunden. Hillevi har ritat och jag har gjort dockan.

Från början gick det riktigt bra. Manuset tog form och barnen tecknade dockor och
scenografi. Några dockor i skumgummi fick de göra helt själva, men huvudpersonerna,
en mus, en katt och en hund, gjorde jag så exakt jag kunde utifrån deras teckningar. Sen
skulle vi repetera och där började problemen. Bröderna flamsade eller bråkade och Hillevi blev ledsen. Hon var den enda som kunde koncentrera sig. Efter tre försök gav jag
upp. I stället tränade jag dem en och en, men bara ett par gånger.
De ville spela för publik och vi började på Hillevis förskola. Det gick över förväntan.
Nästa uppspel var för årskurs 1 i Helmers skola, och tänk att inte ett enda av 100 barn
tyckte att det var barnsligt, som Levi hade förutspått.
Målet för projektet var att spela på lekterapin på lasarettet för de barn som var sjuka
och låg inne. Den dagen var det ovanligt många barn inlagda och vi kunde visa dem att
man kan bli frisk från en dödlig sjukdom. Jag tror att det ingav dem hopp, att se Hillevi
stark och glad, och veta att hon för inte så länge sen själv var patient på barncanceravdelningen.
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