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LILLA LIVET HÄLSAR PÅ
Lilla döden hälsar på handlar förstås om döden. Det hör man ju på namnet. Och ja, det
gör den. Den handlar om att vara rädd för döden. Och om att förlora någon man tycker
väldigt mycket om. Men egentligen handlar den ännu mer om livet. Om att leka. Om att
få en vän. Om att skratta sitt bästa skratt.
Man kan också säga att den handlar om hur livet och döden hänger ihop, till exempel:
Att vara väldigt rädd för döden kan göra att man också blir rädd för livet. Därför är det
fint när Kitty Crowhter skriver: ”Döden är en fin liten person men det är det ingen som vet”.
Jag tänker att det handlar om att våga närma sig det svåra, att det svåra på så sätt kan
bli lite mindre skrämmande.
Vi som har gjort den här föreställningen har skrattat och gråtit en hel del längs vägen.
Vi har tänkt på en livsviktig mormor, på en saknad vän, på en mamma som börjar bli
gammal och sjuk. Vi har tänkt på många stora, fina och svåra saker. Det beror förstås på
att Lilla döden hälsar på handlar om det stora och viktiga i allas våra liv. Det där som vi
faktiskt behöver tänka på oavsett om vi är 81, 35 eller 6 år.
Jag hoppas att du som kommer hit kommer att få en sådan stund här hos oss, en stund där
du kan tänka på det stora och viktiga i ditt liv, tillsammans med oss. För när man tänker
på det tillsammans är det precis som att det sorgliga blir lite mindre sorgligt och det roliga
lite mer roligt.
Varmt välkommen!
Ada Berger, regissör
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Lilla Döden hälsar på
En barnföreställning från 6 år
Efter en bok av Kitty Crowther,
dramatiserad av Ada Berger
Urpremiär på Unga Teatern/Malmö Stadsteater
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Föreställningstekniker Thomas Eskilsson
Ljudteknik Jonathan Flygare
Teknisk koordinator Karin Ragnarsson
Kostymkoordinator och skräddarlärling Malin
Cederberg
Konstruktör Anders Turesson
Praktikant rekvisita och sömnad Oliver Börjesson*
Praktikant dramaturgi Sofia Westerlund
Producent Alexandra Hill
Marknadschef Jenny Bång
Art director/fotograf Johan Sjövall
Informatör Carin Hebelius
Kommunikatör Erik Roman
Försäljningschef Maria Girke Magnusson
Innesäljare Shirin Khanano
Serviceansvarig Inger Börjesson
Tryck KS Print
Dramapedagoger Anna Hellerstedt, Karim Rashed,
Anders Andersson, Anders Angel och Matilda Lindberg
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Regissör Ada Berger
Scenograf och kostymör Erika Magnusson
Koreograf Minna Krook
Kompositör Stefan Johansson
Cellist Aina James Bergh
Ljussättare Anni Johansson
Maskör Åsa Trulsson
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Chefsproducent Lisa Ericstam
Teknik- och fastighetschef Maria Månsson
Kostymchef Paola Billberg Johansson
Chef maskavdelningen Agneta von Gegerfelt
Föreståndare kostymservice Gyöngyi Balazs
Ekonomichef Leif Jönsson
Transportansvarig Hans Wendel
Städledare Rinna Möller
Dramaturg Anna Kölén
Chefsassistent Sara Backlund Hammar
VD/Teaterchef och ansvarig utgivare Petra Brylander
*praktikant från Malmö högskola/K3 Scenproduktion
Illustrationerna är gjorda av Kitty Crowther.

Unga Teatern är här!
Unga Teatern är Malmö Stadsteaters nya mötesplats för
barn och unga – en plats med rum för upplevelser, eget
skapande och experiment.
Verksamheten flyttade in huset i september 2014 och
har fått den fina och nyrenoverade ”Studion” som sin
egen hemmascen. Men Unga Teatern kommer också
finnas på teaterns andra scener, på nya platser och ute
i skolor. Lilla Döden hälsar på är Unga Teaterns första
föreställning och i november är det premiär för årets
stora familjeföreställning De sista Trollen på Hipp.

