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Handling
Belles, hennes far och två systrar lever ett lugnt liv i en liten 
stad i Frankrike. Men när de en dag får beskedet att hela 
deras förmögenhet att sjunkit till havets botten med faderns 
alla handelsskepp blir fadern tvungen att ge sig ut på en resa 
som vänder upp och ner på hela familjens liv. På grund av ett 
dåligt beslut i ett svagt ögonblick står fadern plötsligt i skuld 
till ett ohyggligt monster och denna skulden är Belle.

Det här är en berättelse om drömmar, hopp och längtan. Om 
att lära sig skillnaden mellan rätt och fel, och när det är dags 
att ge upp eller när det är dags att kämpa för det man tror på!

Ledarna har ordet
Vårt mål med barngruppen är att den ständigt ska utvecklas, 
testa nya spännande saker och att föreställningarna ska bli 
lite större för varje gång. Vi satsade därför på att göra den 
här föreställningen lite mer i alla avseende. Lite mer kläder, 
kulisser, rekvisita, repliker, scener och roller. Och barnen har 
tagit sig ann denna utmaning med samma entusiasm och 
glädje som vi har. Vi hoppas att ni under föreställningen kom-
mer se hur era barn har vuxit och utvecklats, för det ser vi. 
Så lutar er tillbaka och njuta av när barnen tar er med på ett 
äventyr till Frankrike bland bortglömda slott och karaktärer. 
       - Louise 
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Fika
Sugen på fika? Eller kanske något att mumsa på? Passa på att 
köpa något gott till föreställningen så bidrar du även till att 
stötta föreningen.

Kaffe/Te     10 kr
Läsk      10 kr
 Coca cola 
 Fanta
 Sprite
Saft      5 kr
Godis     10 kr
 Bilar
 Gott och blandat
Popcorn     10 kr
Kladdkakemuffins   5 kr
Chips     10 kr
 Pringles Original
 Pringles Sour cream and onion

Vi tar endast Swish eller kontant!
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Roller

Belle
Ellie Fridberg
För att jag tycker det är kul och för att det är 
utmanande.

Lumen
Enea Öberg
Text

Fru Fika
Saga Nilsson
För att det är roligt. 

Odjuret 
Linnéa Nilsson

För att det är kul och för att jag vill bli skåde-
spelare.

Tempus
Emilia Sjöström

För att jag vill utveckla någon form av ”kreativi-
tet” och för att jag vill bli skådespelare.

I år ställer vi frågan: Varför spelar du teater?
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Lilla Kopp
Perle Colldin Berggren
För att jag gärna vill lära mig att prata inför 
folk och bli modigare. 

Fadern
Majken Janér
När jag var liten spelade min morfar teater och 
då ville jag också göra det. 

Syster 2
Louise Rosdahl
Det skapas en otroligt gemenskap när man 
spelar teater. Man blir som en enda stor familj.

Madam Vipa
Ellinor Long

För att jag tycker det är roligt att visa 
upp vad jag kan.

Syster 1
Selma Bara

För att det är superkul och för att det är in-
tressant.

Ersätter avhopp!

Berättaren 
Kaisa Corneliussen

För att jag tycker det är roligt och man lär sig 
mycket.
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Onda fen
Nadia 
För att jag vill vara med i film och bli skåde-
spelare.

Sjöman 2
Nadia

Sjöman 1 
Saga Nilsson

Försäljare 1
Saga Nilsson

Sjöman 3 
My Nordberg

För att det är roligt och för att man blir en 
bättre skådespelare.

Försäljare 2 
Emilia Sjöström
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Försäljare 4
Perle Colldin Berggren

Försäljare 3 
Enea Öberg

Köpare 2
Nadia

Köpare 1 
Ellinor Long

Budbärare 
Nadia
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Nästa termin
Vårt mål är att barnen ständigt ska växa och utvecklas, både som 
person och på scen. Vi strävar därför efter att varje termin utma-
na barnen med nya spännande övningar och även större och mer 
avancerade föreställningar. Förra året när vi gjorde LasseMaja så 
gjorde vi en lite minde föreställning, med bara lite scenkläder och 
rekvisita. Detta året har vi tagit upp det ett steg, eller ja vi ska 
kanske säga ett stort steg. Barnen ville att vi skulle ha lite mer 
saker som händer både på och av scenen så därför har vi valt att 
detta året satsa på lite av allt. 

Era barn kommer i vanlig ordning att få vara med och bestämma 
vad vi kommer att göra och vart fokuset kommer att ligga men 
med hjälp av lite styrning från oss ledare. Vi får se vad det blir 
av till nästa termin, vem vet, vi kanske hittar något i den djupa 
djungeln av idéer, men en sak är säker och det är att vi alltid kom-
mer att sträva efter att bli större och bättre.
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Om föreningen
Teatergruppen Showtajm är en teaterförening som med hjälp 
av massor med driv och engagemang från våra medlemmar och 
ledare, skapar en fantastisk gemenskap och som alltid strävar 
efter att ha så roligt som möjligt samtidigt som man blandar in 
teatern. Följ med oss på vår resa genom sagor och musikaler, 
barnföreställningar och egenskrivet, allt för nöjets skull. Hos 
Showtajm är alla välkomna, stor som liten, nybörjare eller erfa-
ren. Vi vill att alla våra medlemmar ska känna sig inkluderade i vår 
verksamhet.

Showtajm är en nytänkande förening som ständigt vill utvecklas 
med nya saker och hitta nya finurliga lösningar. Vi tror på ut-
veckling och att alltid jobba framåt och därför vill vi att alla våra 
medlemmar ska kunna bidra med idéer, tankar och insikter som 
tillsammans kan skapa en bättre förening för alla.

Showtajm är en förening som anser att det inte ska kännas job-
bigt eller betungande att arbeta eller hjälpa till i en förening, och 
har därför i princip allt digitalt. Vi jobbar bara med nya verktyg för 
att se till att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt med 
det administrativa så att vi kan ägna mer tid åt det som är roligt, 
nämligen teatern.

Här gör det inget om det blir fel eller om man misslyckas. Alla 
som vill, ska känna att de kan ta plats på scen, bakom scen eller 
hjälpa till runt omkring. Oavsett om du har erfarenhet eller ej, så 
ger vi dig möjligheten att utvecklas i en förening som utvecklas 
tillsammans med dig.

Välkommen till Teatergruppen Showtajm, teaterföreningen där 
vem som helst kan bli vad som helst.
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Varför digitialt program?

Bakom kulisserna

Text

Vi har gjort nya bakom kulisserna klipp för årets föreställning som 
ni förhoppningsvis har hunnit se bland all julstress. Om inte så ta ett 
par minuter och andas ut och njut av våra bakom kulisserna klipp 
som era barn själva har fått skapa. Ni kommer bland annat att få 
se hur odjuret gör sin förvandling och hur barnen har gjort de olika 
maskerna. Ni hittar klippen på vår IGTV kanal, en snabblänk finns i 
vår Instagram profil.

/showtajm @showtajm


