
När Gregor och Greta vaknar på sin 13-årsdag av att familjen upp-
vaktar dem med tårta och paket får Gregor panik. Greta ser inte ut 
som vanligt! Hennes öron har vuxit massor över en natt. Hon ser 
lite ut som – en gris?! Gregor drar upp Gretas huva över öronen och 
lyckas övertala familjen att fira dem senare. Men så fort familjen 
stängt dörren bakom sig letar sig en luden apsvans fram ur Gregors 
byxor.  Vad händer?! Tvillingarna blir skräckslagna.
      Gregor och Greta slår nu sina kloka huvuden ihop och inser 
snart: det måste vara författaren Franz Kafka som ligger bakom 
det som hänt! Deras pappa är ju helt besatt av hans bok ”Förvand-
lingen”. Han har forskat om den i åratal. Och boken handlar ju om 
en man som blir förvandlad till en insekt. Kafka tyckte inte ens om 
sin egen bok, minns Gregor! De måste ta sig hemifrån, bort från 
pappan och familjen, så kanske förbannelsen försvinner?
      Följ med Gregor och Greta genom denna galna dag när hela 
deras värld blir upp- och nervänd och se till vilken gräns de går för 
att lösa förbannelsen.
      Föreställningen gestaltar allvarliga frågor kring kroppslig för-
ändring och förvandling, samtidigt som den innehåller drastiska 
situationer och mycket humor. Inget är förutsägbart, och den 
fartfyllda handlingen driver berättelsen framåt. Den är spännande, 
galen, rolig och helt perfekt för en högstadiepublik. 
      Förvandlingen är skriven av dramatikern och dramaturgen 
Ninna Tersman. Ninna har varit verksam som dramatiker sedan 
2001 och hennes pjäser har satts upp av många teatrar, inklusive 
Riksteatern, Uppsala Stadsteater, Norrbottensteatern, Regiontea-
ter Väst, Ung Scen Öst, Västerbottensteatern samt av flera frigrup-
per. Hennes dramatik har även spelats i Australien och USA. Bland 
de mer uppmärksammade pjäserna kan nämnas dramatiseringen 
av Gun Britt Sundströms roman Maken hösten 2017 (Riksteatern), 
samt Jävla Parasiter (Teater Tribunalen 2017). Ninna skriver både 
för vuxna och för barn och unga. Några teman som ofta återkom-
mer är orättvisa, maktförhållanden och människors fördomar.
      För regin står Örebrodottern Chantale Hannouch, filmregissör 
och manusförfattare, utbildad på Notre Dame University i Libanon. 
Hennes kortfilmer har bland annat tävlat vid Cannes Film Festival 
och Short Film Corner. Hon har tidigare regisserat högstadieföre-
ställningen Du har hela livet, Habibi på Örebro Teater.
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