AV JENNY JÄGERFELD
REGI & BEARBETNING HANS CHRISTIAN THULIN

COMEDY QUEEN
EN GRIPANDE SKRATTSPEGEL OM SORG.
Jag ska få funny bones. Jag ska byta ut vartenda halvtrist ben min
kropp mot ett superroligt. Mitt liv hänger på det. Jag överdriver inte.
Jag kommer inte överleva utan. Min strategi är enkel. Mamma misslyckades med livet. Och dog. Jag tänker lyckas med livet. Och överleva.
Ett sätt att lyckas måste vara att inte göra samma saker som mamma
gjorde. Att lära sig av hennes misstag och göra tvärtom. Därför har jag
gjort en överlevnadslista. Jag kallar den: ”SAKER JAG MÅSTE GÖRA
FÖR ATT ÖVERLEVA”
Och viktigast på listan: Mamma var deprimerad och grät typ oavbrutet. Hon fick andra att gråta. Hon får fortfarande folk att gråta fast
hon inte längre lever. Ibland när pappa duschar hör jag att han gråter.
Jag tror att han tror att det inte hörs. Men det gör det. Jag tänker aldrig gråta. Aldrig. Och jag tänker inte få andra att gråta. Jag tänker få
folk att skratta. Jag ska få pappa att skratta igen. Det är min mission.
Jag Sasha Rein skall bli COMEDY QUEEN.
Comedy Queen handlar om Sasha som precis fyllt tolv. Hon försöker efter egen förmåga hantera sorgen efter sin mammas självmord.
Genom att försöka göra och vara precis motsatsen till det hennes
mamma gjorde och var är hon övertygad om att hon till slut kommer
lyckas med livet. Berättelsen är hjärtskärande sorglig och hejdlöst
rolig. Men framförallt är den hoppfull då den visar att ur den djupaste
av sorg kan det komma både humor och livsglädje.
Comedy Queen är skriven av Jenny Jägerfeld. Boken nominerades
till Augustpriset 2018. Boken vann Barnradions bokpris samma år.
Jenny Jägerfeld är utbildad psykolog och har tidigare jobbat på BUP.
För bearbetning och regi står Hans Christian Thulin vars tidigare
verk på Örebro Teater bland annat innefattar Klassfesten, Den unge
Werthers lidanden och Bomaye! Maria, Bomaye
INFORMATION
Stora scen Örebro Teater
Målgrupp Åk 4-6, Örebro län
Spelperiod Vecka 49, 2022 till vecka 5, 2023
Speltid 80 min
Kostnad 90 kr per elev, teaterpedagogik ingår i priset.
FÖR INTRESSEANMÄLAN AV TEATERPEDAGOG, KONTAKTA
Emma Andersson, 070–33 06 244, emma.andersson@orebroteater.se
FÖR FRÅGOR OCH INTRESSEANMÄLAN, KONTAKTA
Jenny Tallén, 076–579 14 80, skolbokning@orebroteater.se
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