
Hej! Här är ett handledarmaterial som ni kan 
använda er av både före och efter föreställningen. 
Använd det som det är, delar av det eller som 
inspiration till egna idéer! 
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BOULEVARDTEATERN

HUGO  
- elak, blodtörstig och jättefarlig 

Efter en bok av Mia Nilsson



Inför teaterföreställningen kan det vara bra om 
ni pratar vad en teater är för något, och vad det 
innebär att gå på teaterföreställning. Några barn 
kanske har varit på teater förut, och andra inte. Vad 
tror ni att man gör där? Är det som att titta på film 
hemma i soffan? Måste man vara knäpptyst? Får man 
skratta?

Efter teaterföreställningen kan barnen ha många 
tankar och funderingar som de gärna vill dela med sig 
av. Börja gärna med att de tysta får tänka på något de 
minns från föreställningen. Därefter kan de få berätta 
sina minnen för varandra, det kan vara en detalj, en 
händelse, något från scenografin eller kanske 
musiken. Glöm inte att bidra med ett eget minne. 
Utifrån era minnen är det lätt att diskutera teatern 
vidare:

- Vad var roligt, överraskande, sorgligt, läskigt i 
föreställningen?

- Hur tror ni Hugo kände när djuren sprang iväg? 

- Hur tror ni kände Hugo när djuren ville fika?

- Varför var djuren rädda för Hugo? 

- Kommer ni på någon situation då ni varit rädd för 
något eller inte vågat närma er, bara för det varit 
något främmande och okänt? 

- Hugo gjorde en att-skaffa-en-kompis-plan. Skriv 
din egna lista på hur man får en vän!
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Exempel på fler sätt att arbeta vidare med:

- Gå på lina! Tejpa upp en smal lina i klassrummet 
och låt barnen balansera i tur och ordning längst 
strecket. Kan ni få det att se ut som att ni går på en 
riktig lina, flera meter upp i luften? Kan ni stå på 
ett ben? Snurra? Någon konst? 

- Jonglera! Minns ni jonglörerna? Låt barnen gå ihop 
två och två och låtsas jonglera till varandra på egna 
kreativa sätt. Hur många bollar kan ni kasta? Några 
trick? Kanske några barn vill göra en cirkusentré 
och visa upp för de andra. Sätt gärna på någon rolig 
musik till.

- Cirkusförestä!ning! Vill ni utveckla cirkusleken kan 
ni funder på vilka fler karaktärer som kan finnas på 
en cirkus. Starke dromedaren? Akrobater? 
Clowner? Magiker?  Cirkusdirektör? Lek fram en 
egen liten cirkusföreställning i klassen.

- Charader! Låt ett barn visa något djur som kan 
finnas i skogen, och de andra barnen gissa. Kom 
ihåg att inte använda varken ord eller ljud, och var 
så specifik i djurens rörelser som ni kan.

- Måla! Hur ser vänskap ut för dig? Måla utifrån egna 
tankar eller ta inspiration från någon händelse/scen 
ur föreställningen.
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Tack för oss!

Medverkande: Gustav Lundkvist, Elinne 
Leanderson och Isabell Ström

Regi och dramatisering: Roger Westberg

Musik och sångtexter: Jörgen Aggeklint

Scenografi: John Söderberg

Kostym: Malin Tivenius

Ljus: Kundali Löfstrand

Författare: Mia Nilsson

Kolla gärna in vår hemsida för info och tips om 
flera föreställningar: www.boulevardteatern.se
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