
Vem ska trösta Knyttet? 
- ett magiskt musikteateräventyr för barn 

En berättelse om rädsla, utanförskap och 

ensamhet. Om glädjen att få dela med sig och 

vara tillsammans med andra. Om längtan efter att 

ha en vän att hålla i handen när allt känns svårt. 

Att få visa en vacker snäcka. Att bli tröstad när 

man är ledsen.  

Vi får följa Knyttet på hans resa från liten, ensam 

och rädd till modig stark och glad. På sin resa 

träffar han på figurer som Hemulen, Mårran, 

Homsor, Filifjonkan, Mymlan och Dronten, för att 

till slut finna en vän i Skruttet. Föreställningen är 

fylld av sång och musik. 

Den passar barn från 4 år och uppåt. 

Spelplats och tider 
Vi spelar i Koppartälten, Hagaparken, i det vackra silvertältet. 

Speldagar och tider: 18, 19 & 20 februari kl. 9.30, 11.00 och 13.00  

samt 5 mars kl 13.00 

Föreställningen är 45 minuter lång.  

Pris och bokning 
Barnbiljett: 50:-. Lärare går gratis. 

Boka genom att maila info@teaterihaga.se eller ring 08-31 40 90. 

Det går att betala mot faktura eller kontant på plats. Obs! Vi tar inte kort. 

Fakta om föreställningen 
Manus: Lisa Östborn och Maria Misgeld efter boken av Tove Jansson 

Musik: Peter Lundblad. Arr: Maria Misgeld & Theresia Billberg. Regiöga: Bobo Lundén 

På scen: Theresia Billberg, Maria Misgeld & Lisa Östborn 

Scenografi: Rob Grootenboer. Mask & kostym: Helena Andersson 

Produktion: Marit Lundström & Isabel Reboia 

 
Om Teater i Haga 

Teater i Haga grundades år 2000 och har sedan dess satt upp elva 

teateruppsättningar för barn och familj. Vanligtvis spelar vi sommarteater i 

Hagaparkens slottsgrund där vi hittills haft över 44 000 teaterbesökare. 

Passar inte något av speldatumen er skola?  

Hör av er till oss för ev. kan vi lägga in extra föreställningar alternativt komma till er 

skola och spela. Kontakta oss på info@teaterihaga.se eller 08-31 40 90. 
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