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”Där barn sover tar fasta på det 
som förenar trots allt”  
DN

Där barn sover
en fotografisk berättarföreställning om livets lotteri 

 



Skapande skola
Teater Peros föreställningar  
används ofta i lyckade Skapande 
skolaprojekt.  
Vi erbjuder skräddarsydda work-
shops med skådespelare eller 
auktoriserade dramapedagoger 
för den som vill ha hjälp med ett 
efterarbete. 
Kontakta oss för mer information. 
 
Lärarhandledning, med fokus 
på kreativt skapande, finnas  att 
ladda ner på vår hemsida. 

Hur ser det ut där barn sover? 
Svaret är att det ser väldigt, 
väldigt olika ut.  
 
I den här föreställningen för 
mellanstadiet utmanar vi 
publikens eventuella idéer om 
en homogen värld.
Vi tar avstamp i James Mollisons 
fantastiska fotobok ”Where 
Children sleep” där fotografen 
har träffat barn över hela världen 
och bett dem berätta om sin 
plats. De berättar personligt och 
kortfattat.

Bilderna och berättelserna skiljer 
sig enormt, från det överfyllda 
barnrummet i Tokyo där en 4-årig 
flicka bor bland sina 30 klän-
ningar, 30 par skor och ett stort 
antal peruker, till Masaipojken 
som sover på savannen. Under 
bar himmel. 

En barndom kan vara lika på 
många sätt men också så olika. 
För varje barn är just deras upp-
växt det självklara och normala. 
Vi berättar om olikhet och om 
olika förutsättningar. Men också 
om det som förenar. 
Vi berättar om barns absoluta 
närhet.

9 - 16 år

FAKTA
Regi: Peter Engkvist

På scen: Pernilla Göst
och Kaj Ahlgren/Evgeni Lenov

Turné: 2022-2023
Målgrupp: 9 - 16 år

Maxpublik: 60 pers inkl vuxna
Speltid: 45 min + tid för ev. samtal

Spelyta: klassrum, aula eller 
motsvarande

Mörkläggning: Ja
Elkrav: 1 x 10 Amp

Bygg/rivtid: 1 tim/30 min
Bärhjälp: Nej 

Pris: 9 000 kr
7 000 kr för 2:a fst

samma lokal och dag
Avgår: Ev. subv. i din region

Vid turné utanför
Stockholm tillkommer:

Logi: två enkelrum
Traktamente: 425 kr/pers/natt (2022)

Resa: 80 kr/mil
25% moms tillkommer

med reservation för prishöjning HT-23

Producent:
Karin Westholm 

08-458 94 10
karin@pero.se

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med 
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga 
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stat, Stad och Region.

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se

Deras avslappnade 
gestaltning av barnen 
ger dem också en själv-
klarhet som förstärker
känslan av harm över de
absurda orättvisorna i 
människors olika villkor.
DN

”Där barn sover” är en 
lågmält effektiv ögon-
öppnare som vidgar per-
spektiven. 
SvD


