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Agneta Malmén Danielsson tillsammans med kungen och drottningen ur teaterföreställningen Törnrosa som i dag spelas på Åkers bibliotek.

I dag, lördag, spelas barnteaterföreställningen ”Törnrosa” på Åkers bibliotek. MT/Måsen var på plats när Teater Tummeliten

gav föreställningen i Stockholm tidigare i veckan.

– Jag fyller år i dag. Vill ni komma på mitt kalas, frågar Törnrosa.

– Ja, ropar alla barnen i publiken och är genast med på noterna.

Tillsammans bestämmer de vilka tårtor som ska finnas på kalaset och vilka lekar de ska leka. Fantasin flödar i rummet.

Agneta Malmén Danielsson, dramapedagog och dockspelare, lyssnar skickligt in barnen i publiken och anpassar spelet

efter deras önskemål. Med hjälp av dockor, rim och sånger berättas den gamla folksagan. Säkert går hon i och ur de olika

rollerna och kan på så sätt vid behov förtydliga och avdramatisera det som händer.

– För mig är det viktigt att föreställningen även blir en del av barnens utveckling, berättar Agneta. Med sång, ramsor och

olika språkljud gynnas språkutveckling och ordförråd. Barnen får till exempel vara med och illustrera hur det bubblar i

kockens gryta och visa hur slottsorkestern låter.

Agneta Malmén Danielsson som driver Teater Tummeliten är både dramapedagog, dockspelare och röstpedagog.

Dessutom tillverkar hon alla dockorna själv. Varje docka har sin egen röst och personlighet som ger liv åt karaktären. Den

enkla dekoren lämnar fritt spelrum för fantasin.

– Barn behöver teater. Genom att vara delaktiga på många olika sätt kan barnen öka medvetenheten om sig själva, säger

Agneta. Efter föreställningen kan vuxna och barn sedan jobba vidare med sagans tema och sensmoral. Det ger ytterligare

fördjupad förståelse och leder i sin tur till ett ökat självförtroende.

När föreställningen är slut flockas barnen för att få klappa och titta närmare på Törnrosa, feerna och de andra dockorna.

– Du är jättesnäll, säger en pojke och klappar Törnrosa på kinden.

I dag är det alltså vår tur att ta del av detta dramaäventyr. Törnrosa spelas på Åkers bibliotek klockan 13. Föreställningen är

40 minuter lång och biljetterna kostar 30 kronor.
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