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HANNA SCHÖN, KALLE MALMBERG,  
VERA VELJOVIC och MATHIAS LITHNER  

skådespelare

MEDVERKANDE

ALICE och MOLLY ANDERSSON  
skådespelare/musiker

PRODUKTIONSTEAM
Scenmästare JOAKIM EKSTRÖM Rekvisitör ISABELLA BARBERA  

Produktionsansvarig kostymmästare SARA WERLINDER Attribut ROSEL JONSSON  
Verkstadsansvarig MAGNUS NORRBY  

Dekormålare/attribut ELIN KIHLSTRÖM Dekor PÄR LUNDGREN 
Instruktör lassokastning KEVIN SÖDERLUND Grafisk form JENNIE PALMÉR  

Projektledare marknad AGNETA LEANDER Marknadschef ULRIKA JOSEFSSON 
Producent ELIN ENARSSON Produktionschef MALIN BRANDEBY BERNTSSON 

Konstnärlig chef Unga Spira MIA RINGBLOM HJERTNER  
Verksamhetschef och ansvarig utgivare PER-OLA NILSSON

PSST. DU VET VÄL 
ATT DU KAN TA MED HELA  

FAMILJEN TILL SPIRA? 
Läs mer på smot.se/familj

Tack till High Chaparral för inspiration!

TA
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 TILL Sparbanksstiftelsen Alfa i sam
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edbank i Jönköping, för gåvan till Unga Spira-produktionen O
lga kastar lasso.

ALICE och MOLLY ANDERSSON musik 
MIA RINGBLOM HJERTNER regi  

CHRISTINA LUNDSTRÖM scenografi  
HELENA WILLIS kostymdesign 
KHALED AL MALEK ljusdesign 

LINA NYBERG maskdesign 
 

KONSTNÄRLIGT TEAM



Oj! Sifffrorna har hamnat huller om buller. Hjälp 
bartendern att skriva siffrorna i rätt ordning, från 1–9.   

Finn fem fel! Ringa in det som saknas 
på domaren till höger. 

Stefan behöver din hjälp med alfabetet, från A–Ö

Olga samlar på sheriffstjärnor, en har hon på 
sin hatt. Det finns totalt 10 st på sidan. Kan du 
hjälpa Olga att hitta alla?
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l… Bokstäverna är i oordning,
Vad säljer ”Han med affären” till Olga?

MIA RINGBLOM HJERTNER
Sheriff och Regissör

VÄLKOMMEN 
TILL VILDA 
VÄSTERN! 
Här finns det hetaste kaffet och den 
kallaste glassen, och här bor Olga 
och Stefan. De är bästa vänner. 
Stefan är häst och Olga är jättebra 
på lasso. 

En dag när vännerna är på väg till 
affären upptäcker de att det ska 
hållas en lassotävling inne i stan, 
nästa dag. Olga som är världens 
bästa på lasso vill givetvis ställa 
upp och tävla.

Men – hur är det… vem är egent-
ligen bäst på lasso? Är det Olga? 
Eller Stefan? Eller Starka Killen 
eller Tuffa Tjejen? Och hur dömer 
Lassodomaren egentligen? Och är 
det någon som fuskar? Det får du 
snart svar på.

Och du – om någon kompis ska se 
föreställningen en annan dag, eller 
om du ska se den igen med någon 
av dina vuxna – avslöja inte hur det 
går. Det är en hemlis!

Howdy Hey!

I ett Västern-landskap. I bland öken och berg. Vid en flod lika lång som Volga. Finns det en tös i blåjeans och boots.  
Hon går under namnet Olga. Yngst i bland Cowboys ett läger hon byggt. Vid en dal inte större än Bolga.
Hur hon kom dit vet ingen nåt om, men hon går under namnet Olga. Oooooo… O Olgaaaaa…

Solen den gassar och luften är het. På prärien förgås vi av torka. Ett mayday i fjärran, ett ekande rop
men inget är svårt tycker Olga. Brudar och bröder hör våran sång. Vi spela i dur och i mollga.  
Om du ser vår idol, hälsa från oss. Hon är hjälte och namnet är Olga. Oooooo… O Olgaaaaa…


