
 

TEATER FÖR BARN 

med á la Carte teatern 

Vi bedriver teater som är meningsfull och utvecklande för sinnet, kroppen och 
självkänslan. Vi tar tillvara olikheterna hos individerna, öka tolerans, samarbetsförmåga 
och respekt för andra, såväl naturen.  I Studieförbundet Vuxenskolans Stockholms län regi 
har vi funnits sedan 1992 i Huddinge. Vi kombinerar barn och ungdomsgrupper med 
professionella föreställningar som spelas på skolor och förskolor. 

 

Snask och Smask 

För barn 4-7 år 

Snask och Smask kommer från planeten Mums 
Filibaba där allt är gjort av glass. Nu har deras 
planet kommit för nära solen så allt börjat smälta. 
De kan inte bo kvar där. De har hört talas om att 
naturen på jorden ska vara så fantastisk, så nu har 
de tagit sig dit för att upptäcka den. Det de ska ta 
reda på är alltså; går det att bo där, finns det något 
att äta, vilka faror lurar? De stöter på ett gäng 
olika djur som de frågar ut. Man får alltså höra lite 
hur det är i naturen utifrån djurens perspektiv. 



 

 

 “Snask och Smask upptäcker naturen” är en lekfull föreställning,  matad med fakta på ett 

lättsamt, pedagogiskt och kul sätt.  Barnen/publiken inkluderas genom sång och rörelse. 

Före föreställning får barnen hälsning/uppdrag från Snask och Smask per post. Det kan 

vara att de ska tillverka någon form av rekvisita, öva en sång eller liknande. Ett samtal 

kring skräp i naturen och källsortering är väldigt bra att ha haft innan föreställningen, för 

Snask och Smask har inte en susning, så de behöver vägledning. Detta gör att barnen 

känner sig delaktiga och verkligen ser fram emot teatern. De växer på det! På plats dyker 

förstås återvinnings expert duon Minna Hinna Återvinna upp och på rim lär ut om 

källsortering och sjunger med barnen om att hålla rent:) 

 
Kontakt: linnea.haupt@sv.se 
 
 

 
 
 
 


