
Snart börjar föreställningen… 

Välkommen till 
BarnTeaterhuset! 



Snart börjar föreställningen… 

Kika in och se vad som är på gång! 
 
Här finns Barnteaterföreställningar, kurser i teater för barn och 
clownkurser. Vi tar teatern och musiken till er, inne eller ute.  
 
Teater lockar fram  kreativiteten, rörelsen och rösten. Tänk att 
få berätta en historia och pröva på hur det är att vara clown, 
eller härma ett djur - hur rör det  sig, hur låter det? Genom 
improvisation får alla använda fantasin i  teaterhuset! 



 

Det händer mycket i Barnteaterhuset!  
Vi som byggt upp det här huset heter Therese Wernersson och  Oscar Juhlin 
och vi är skådespelare och teaterpedagoger. Vi blandar teater och sång och 
öppnar på dörren till teaterns hus.  

 

Här får man utforska teaterns olika redskap och prova hur det är att 
använda sig av kostym och smink. Vad händer egentligen när man sätter på 
sig en stor röd näsa? Eller mjuka lurviga vantar? Genom fantasin och leken 
stimulerar vi barns skaparkraft och nyfikenhet. 

Om 
Barnteaterhuset 
 



Oscar Juhlin och Therese Wernersson är utbildade teaterpedagoger, skådespelare 
och har läst teaterproduktion på  Wendelsbergs Teater och Skolscen. 

 

Genom åren har de spelat i många olika barnteater- föreställningar, såsom Pelle 
Svanslös, Ringaren i Notre Dame, Snödrottningen, Dockan Karlsson och hans 
vänner, Djungeldjuren m.m. De har haft kurser i röstteknik och barnteater, 
medverkat i informationsfilm, kortfilm, musikprojekt, reklamfilm och 
teaterföreställningar för vuxna.  

Oscar komponerar även musik, spelar gitarr och skriver teatermanus. Therese 
arbetar ofta som solist i olika musiksammanhang. 

Om oss 
 



Kurser i barnteater  
 
 
Ta med barnen in i Teaterns värld!  
Vi anpassar våra kurser efter barnens åldrar och kurserna kan 
ha olika längd beroende på vilka önskemål som finns. 
Vi har Prova-på-kurs, Clownkurs och Improvisationskurs: 

 

Snart börjar föreställningen… 



 

 

Vi spelar en liten barnteaterföreställning och berättar om teaterns hus. 

Vad händer på teatern? Med kostym, smink, rekvisita, scener och 
teatermanus skapar man en spännande värld. Barnen får prova på att  

spela upp en scen, med enklare rekvisita och kostym. Kursen hålls 

som enstaka kurs och kan även läggas upp som en kurs på 3-4  tillfällen. 

 

Prova-på-kurs  
      Teater 
 



 

 

Vad är egentligen en clown? Vi 
utforskar tillsammans vad som  

händer när man sätter på sig en röd 
näsa. Hur låter det när man pratar? 

hur går man och står man? Barnen får 
prova på clown-sminkning och  

klassiska clowntrix. Kursen hålls som 
enstaka kurs och kan även läggas upp 
som en kurs på 3-4  tillfällen. 

 

Clownkurs 
 



 
Genom teaterlek använder vi 
fantasin och prövar hur det är att 
improvisera runt ett föremål. En 
pappersrulle kan bli en kikare, eller  
en trumpet, eller varför inte en 
käpp!  
 
Vi ser vad som händer när man är 
ute och åker i en fantasibil, vad 
händer i bilen? Vad händer 
runtomkring? Genom ljudsagor kan 
även barnen vara med och 
improvisera fram en historia. 

 

Improvisation 
 



 
Just nu spelar vi: DISNEY-FAVORITER 
Den lilla musen Rockefort fyller år och hon tar er med på en 
musikalisk resa där ni får träffa hennes underbara Disneyvänner.  
 
Möt de coola vildkatterna som spelar jazz och mössen som hjälper  
Askungen att sy färdigt sin klänning. Djungelbjörnen Baloo lär  
människovalpen Mowgli att vara nöjd med livet och apkungen Lui  
gör allt för att bli en människa. På Afrikas savann kan inte Simba  
vänta på att bli Lejonkung och vårtsvinet Pumba berättar om en  
problemfri filosofi. De svängigaste sångerna ur Djungelboken, 
Lejonkungen och  Aristocats mm blandas i en föreställning fylld av 
musik, teater och dans.  
 
Längd: ca 40 minuter  

 

Föreställningar 
 



Kontakta oss 
 
 
Vill du veta mer om våra kurser och föreställningar? 
Therese här på Barnteaterhuset svarar på frågor och  
tar emot bokningar: 
 
Ring eller smsa: 0735-706239 
Mejla: therese@webbkreativ.se 
Hemsida: www.barnteaterhuset.se 

http://www.barnteaterhuset.se/

