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EN VARM OCH KÄRLEKSFULL FAMILJEFÖRESTÄLLNING 

OM ÖVERLEVNAD, HOPP OCH SÖKANDET EFTER ETT HEM.



FAKTA  
Takhöjd minst 5 m

Spelyta minst 9 x 5 m

Scenmått ca 14 x 6 m

El 1st 63A + 1st 16A CEE-uttag  
i anslutning till scenen

Tillgång till lokalen minst 6 tim före fst

Byggtid 5 tim inkl förberedelser

Rivtid 3 tim

Bärhjälp 2 pers

Mörkläggning Ja

Loger 3 st, max 4 pers/loge,  
toalett och dusch i anslutning

Antal tekniker 1 pers

Spellängd  ca 1 tim, 15 min (ej paus)

KATITZ I
En varm och kärleksfull familjeföreställning om överlevnad,  

hopp och sökandet efter ett hem.

Katitzi var bara sju år när pappa hämtade hem henne från barnhemmet. Men hemma är 
inte hemma längre – allt är konstigt. Mamma är borta, pappa beter sig underligt och hans 
nya tant är bara elak. Kanske finns hemma någon annanstans?

Ibland får Katitzi hälsa på sin farmor som bor en bit bort från lägenheten. Bland stora kjolar 
och underlig musik börjar hon känna igen ett sammanhang hon inte visste fanns. Hemma är 
styvmamman sträng, de andra barnen anklagar Katitzi för att stjäla och ljuga, och hon får inte 
ens gå i skolan! Att fly hemifrån verkar vara det enda alternativet…

Katitzi är en berättelse för hela familjen om vad det innebär att söka efter ett hem, ett samman-
hang och rentav sig själv. Det är ett spännande teateräventyr berättat helt ur en sjuårings pers-
pektiv, med många högaktuella paralleller till svårigheter i dagens samhälle. Katarina Taikons 
uppskattade böcker får nytt liv på scen i Emma Broströms dramatisering. Taikon skrev utifrån 
sina egna barndomsupplevelser som rom i Sverige, och hennes böcker har berört många sedan 
de först publicerades i slutet av 1960-talet.

Familjeförställning från 9 år.

Mia Ringblom Hjertner regissör

Mia Ringblom Hjertner är skådespelare, regissör och sångare. Hon har tidigare varit konst- 
närlig ledare på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby under flera säsonger och kommer  
närmast från Göteborgsoperan, där hon bland annat regisserat ett antal konserter och 
föreställningar för barn och unga. Ett exempel är barnoperan Min mamma är en drake,  
som även sattes upp på Kungliga Operan i Stockholm förra hösten och belönades med 
Svenska Teaterkritikers Förenings Barn- och ungdomsteaterpris 2015.
 

PREMIÄR  
12 november 2016 
Spelas nov-dec 2016 på turné samt  
i Kammaren, Spira, Jönköping 

PRIS TURNÉFÖRESTÄLLNING
Inom Jönköpings län: 25.000 kr + moms 25% 

Skolpris 
Hel föreställning: 15.000:- + moms 25% 

Enstaka biljetter: 100:-/elev inkl moms 

FÖR INFORMATION OCH BOKNING
kontakta Pia Kjellerstedt: pia.kjellerstedt@smot.se   |   0705-40 97 70

Smålands Musik & Teater   |   Box 683   |   551 19 Jönköping   I   smot.se/arrangor

Smålands Dramatiska

TURNÉ HÖST 2016

manus 
Emma Broström 
efter Katarina Taikons böcker

regi  
Mia Ringblom Hjertner

skådespelare 
Åsa Arhammar 
Petter Andersson 
Mathias Lithner 
Sanna Ingermaa Nilsson 
Kalle Malmberg  
Hanna Schön 
Vera Veljovic 
samt en musiker

Mia Ringblom Hjertner


