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Vad Tårtan handlar om
Välkomna till Sveriges knasigaste bageri!
En teaterföreställning med mjöl och deg, skratt och överraskningar.
Och en apa på rymmen som heter Saba.
Tårtan handlar om tre syskon som är sjömän. Eller, två sjömän och en sjökvinna!
Dom stiger av en båt och blir av en slump ägare till ett bageri.
Fast dom kan ingenting om bakning och är inte så bra på att hålla rent.
Men det är väl bra att dom ändå vågar försöka?
Och fast dom kanske misslyckas så har dom väldigt roligt.
Det kommer en del knasiga besökare till bageriet.
En av dom skulle kunna vara den där apan som är på rymmen...

Besök moomsteatern.com/tartan
På Moomsteaterns hemsida finns en sida om Tårtan. Där hittar ni information och speldatum.
Längst ner på sidan hittar ni bilder och en liten film.

Lite Tårtanhistoria
1972 tillkom barnprogrammet Tårtan! Upphovsmännen hette Carl Johan De Geer och Håkan Alexandersson och de fick till en början inte gehör för sin idé på SVT. Det påstås att Ingrid Edström,
som var chef för barnredaktionen på TV2, hade sett en dråplig scen utspela sig under en bussresa
där en man hade fått sin tårtkartong klämd i bussdörrarna. Händelsen fick henne att säga ja till De
Geer och Alexanderssons idé.
Lokalen som användes till inspelningen fick de tag i på samma slumpmässiga sätt som bageriet i
serien. “Ellens bageri” hade varit nedlagt i årtionden. Lokalen ägdes av kommunen och var inte till
uthyrning, men De Geer och Alexandersson blev nyfikna och lyckades komma in för att kika lite.
”Vi tar den!” sa de självsäkert till en kommunanställd och plötsligt var de hyresgäster i det gamla
bageriet.
Till inspelningen fanns inget färdigt manus, utan handlingen improviserades fram av skådespelarna. Ungefär halvvägs in i inspelningsperioden insåg de att de behövde göra en spurt för att hinna
med och fem av avsnitten spelades in under samma vecka. Det första avsnittet spelades in sist,
alltså visste de inte att de tre bröderna var sjömän förrän allting redan var inspelat.
Läs gärna mer om Tårtans historia i boken Tårtan, 70-talet och jag av Carl Johan De Geer
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Ensemble
Med ensemble menas de skådespelare som är med i pjäsen.
I Tårtan kommer ni att möta dessa sju skådespelare:

Dennis Nilsson: Frasse

Cintia Rosberg:
Sonja / Apan Saba

Ronnie Larsson: Hilding

Niclas Lendemar:
Sixten / Trollkarlen

Johanna Friberg: Jana

Frida Andersson:
Inez			

Tryggve Algeus:
Inspektör Blom

Produktion
Förutom skådespelarna som syns på scenen finns det en massa människor som varit
med och gjort den här föreställningen. Här kommer några av dom:
Carl Johan De Geer och Håkan Alexandersson är manusförfattare. Det betyder att
dom har skrivit texten som gett alla idéer till pjäsen.
Per Törnqvist är regissör och har gjort en bearbetning av texten. Det betyder att han har
bestämt vad som ska vara med i pjäsen, vad skådespelarna ska säga och göra.
Jan-Erik Sääf har gjort det mesta av musiken. Utom sången med tårtrecepetet som är
gjord av Krister Broberg.
Annika Carlsson är scenograf och kostymör. Det betyder att hon har bestämt hur allt
ska se ut, både i rummet och vad skådespelarna har på sig. Men sedan har hon fått hjälp
att tillverka alltihop av till exempel Karolin Ivarsson och Isabella Cassland.
Hans C Roupe är ljusdesigner och har bestämt hur ljuset i pjäsen ska vara.
Martin Kullberg och Ida Hemlin är tekniker. Dom sitter bakom publiken och styr vad
som händer med ljud och ljus i föreställningen.
Malin Stegerling är inspicient. Det betyder att hon håller koll på allt bakom scenen, som
att saker ligger på sin plats och skådespelare har på sig rätt kläder.
Anna Gustafsson och Sandra Johansson är producenter. Det betyder att dom till exempel har
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Om att gå på teater
Publiken är en lika stor del av föreställningen
som skådespelarna! Fokuserade skådespelare får
en publik som lever sig in i det de ser. En engagerad
publik ger respons till skådespelarna som då i sin tur
gör en ännu bättre föreställning. De som sitter runt dig i
salongen påverkar också upplevelsen. Ett smittande
skratt eller en ringande mobiltelefon till exempel.
Många barn & ungdomar är ovana vid att gå på teater. Vi
hoppas att deras besök på Moomsteatern ska vara en
alltigenom positiv upplevelse, som ger dem mersmak!

- Det är viktigt att komma i tid.

Till en del teaterföreställningar blir du helt enkelt inte
insläppt om du kommer efter att den har startat. Tänk
även på att ni behöver en liten stund på er för att hämta
biljetter och hänga av ytterkläder så var alltid på plats
senast en kvart innan föreställningen startar.

- Stäng av din mobiltelefon.

En ringande telefon kan sabotera stämningen och störa
publiken. Du kan heller inte surfa under föreställning
utan att det stör din medpublik. I mörkret i en teatersalong är en lysande skärm som att tända en lampa.

- Ingen fotografering eller filmning är
tillåten under föreställningen.
Detta eftersom skärmen lyser, men framför allt av
rättighetsskäl. Ta gärna en bild vid applådtacket och
välkommen att ladda ner bilder från föreställningen
från vår hemsida moomsteatern.com

Spelplats:
Olof Palmes plats 1
		Nobeltorget, Malmö
Telefon:
040 - 21 85 00
		Kontorstid vardagar 10.00-16.00
Email:

ticket@moomsteatern.com
www.moomsteatern.com

Hitta till Moomsteatern:
Busshållplatsen heter Nobeltorget.
Stadsbussar nr 3, nr 5 och nr 32 stannar här.
Moomsteatern har ingen parkering. Längre
ner på Lantmannagatan ligger Sofiepark, där
det oftast finns parkering. Det tar ca 7 min att
gå därifrån till Moomsteatern.
Framför huset finns en parkeringsficka där
både bilar och bussar kan stanna tillfälligt för
att hämta och lämna besökare.
Studiebesök på Moomsteatern:
Moomsteatern tar ofta och gärna emot
studiebesök. Skicka ett email till
sandra@moomsteatern.com
med förfrågan om studiebesök.

- Fokusera på det som händer på scenen.

Som vuxen vill vi ju att barnen ska vara lugna vid ett
teaterbesök. Men vi vill inte att det ska bli så många förmaningar att besöket känns negativt! Berätta gärna för
barnen att de gärna får skratta och reagera på det som
händer på scenen, men inte prata med sina kompisar
om andra saker medan pjäsen pågår.

- Applådera när föreställningen är slut.

Det är vanligt vid skolföreställningar att delar av publiken inte applåderar. Vi tror att det beror på att inte
alla barn förstår att det är en del av den sociala överenskommelsen att publiken applåderar när det är
slut. För skådespelarna är det en belöning att ta emot
applåder och att inte få applåder när föreställningen
är slut betyder att publiken inte tyckte om det de såg.

- Moomsteatern ber vänligen om hjälp att
skapa ett lugn bland eleverna i foajén
Moomsteatern hyr sin scen i lokaler som tillhör ett
konferenscenter och vid skolföreställningar pågår
ofta konferenser i andra salar. Därför ber vi er lärare
om hjälp att i så hög grad som möjligt hålla barnen
lugna och lågmälda när de befinner sig i foajén.
Stora tack på förhand!
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Vi hoppas att både lärare och elever får
en fantastisk teaterupplevelse! Kontakta oss gärna om ni har några frågor.
Varmt välkomna önskar Moomsteatern!

Om Moomsteatern
Moomsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare.
Vi vill att alla som besöker teatern ska få en unik teaterupplevelse. Vi vill använda teatern för att utmana
människors sätt att tänka och för att skapa samhällsdialog. Vi vill utmana teaterkonsten genom att skapa
tillsammans med skådespelare med all typ av variation.
Vi arbetar med skådespelare med funktionsvariationer integrerat med skådespelare utan diagnoser, på
lika villkor. Det betyder att vi anställer skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar på samma
villkor som andra professionella skådespelare. Vi jobbar med teater, inte med omsorg. Skådespelare med
intellektuella funktionsvariationer får möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke, istället för att
fokusera på sina hinder.
Vi gör tänkvärda och relevanta berättelser med en annan röst. Berättelser som bara vi kan berätta. Vår
repertoar är varierad och ofta överraskande. I val av roller och i skådespelarnas rollarbete försöker vi att
gå emot stereotyperna och fördomarna som ofta omger personer med funktionsvariationer i resten av
samhället.
Moomsteatern är en arbetsplats med värme och massor av energi. Här jobbar alla tillsammans och är
hundra procent engagerade i att nå målet: riktigt bra teaterverk med publiken i fokus. För att skapa detta
tror vi på en arbetsplats där vi fokuserar på varje individs styrkor och möjligheter. Ingenting är omöjligt,
om du bara får rätt verktyg.
Detta gör vår scenkonst större, bättre och vackrare.

Moomsteaterns historia
Moomsteatern grundades 1987 av Kjell Stjernholm i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tanken
var att starta en teatergrupp för personer med intellektuella funktionshinder som inte hade pedagogiska och
terapeutiska mål som främsta syfte. Vars huvudmål inte alls handlade om skådespelarnas personliga utveckling, utan snarare om publikens personliga utveckling. Detta skulle vara en teatergrupp som gör teater
för publikens upplevelse, inte för de medverkandes skull. Detta tror vi är receptet för den framgångssaga
som är Moomsteatern. Att fokus ständigt har legat på konsten, publiken och skådespelarnas yrkesutveckling. Det där andra, den personliga utvecklingen, får vi så att säga på köpet.
Än idag är det en revolutionerande tanke för många, att personer med funktionsvariationer kan vara
avsändare istället för mottagare. Vi är vana vid att den som har en intellektuell funktionsnedsättning är
mottagare av vård, omtanke, hjälp, utbildning. Men ofta ovana vid tanken om att den med funktionsvariation kan ha något att lära ut, att tillföra konsten, yrket och samhället.
1992 blev Moomsteatern en Daglig Verksamhet i Malmö stad, en fast heltidsensemble inom omsorgens
ram. Skådespelarna befann sig under samma villkor som andra inom omsorgen: förtidspension och ”flitpeng” på 26 kronor om dagen. Tretton personer med intellektuella funktionsvariationer blev skådespelare
på heltid och produktionerna som genomfördes blev allt större. Ofta gjordes föreställningar som med
satirisk humor slängde kängor åt samhällsstrukturer. 2003 satte Moomsteatern upp sin största produktion
någonsin - musikalen Speciells Evangelium. Föreställningen blev en enorm publikframgång och produktionen hade mer än sjuttio personer anställda. Samtliga hade avtalsmässiga löner. Eller nej, inte samtliga: de tretton skådespelare som skapat plattformen för projektet hade fortfarande 26 kronor om dagen.
I en föreställning som handlade om alla människors lika värde. ”Detta gör vi inte om”, sa Moomsteatern.
Genom ett projekt inom ramen för Europeiska Socialfonden tog Moomsteatern steget från omsorgen till fullt
ut professionell teater. Fem skådespelare från den gamla truppen anställdes på nya Moomsteatern, efter en
specialsydd fortbildning på Teaterhögskolan i Malmö. Samtidigt byggdes en organisation upp med teknisk,
administrativ och konstnärlig personal. Målet med projektet var att uppnå finansiering ifrån statlig, regional
och kommunal kulturfinansiering, för att möjliggöra för skådespelarna att kunna fortsätta vara heltidsanställda och för Moomsteatern att bli en del av det professionella kulturlivet. 2008 uppfylldes det målet.
Idag har Moomsteatern en fast ensemble där skådespelarna är anställda enligt kollektivavtal. Undantaget
är de skådespelare som under en tidsbegränsad period arbetar i en praktikanställning för att kunna testa
yrket innan de får en fast anställning. I de flesta produktioner samarbetar vi med projektanställda frilansande skådespelare. Att låta publiken möta en integrerad ensemble, en scen med verklig variation, är en
grundpelare i Moomsteaterns konstnärliga berättelser.

4

Hur ska jag förbereda mina elever på att
skådespelarna har funktionsvariationer?
Detta är en vanlig fråga som vi får ifrån lärare. Vi brukar svara: Det behövs inte. Låt eleverna uppleva
pjäsen på Moomsteatern för vad den är, en historia berättad av en grupp skådespelare, och se istället om
det kommer några frågor angående deras funktionsvariationer efter besöket.
Moomsteaterns mål är att jämna ut de skillnader som samhället gör mellan människor med och utan funktionsnedsättningar. Vi drömmer om en värld där vi tar varje individ för vad den är och ser potential istället
för hinder. Vi hoppas att de barn, ungdomar och vuxna som besöker Moomsteatern ser pjäsen, historien,
skådespelet. Inte att fokus ligger på funktionsuppsättningar.
Om ni vill ha ett förberedande samtal så föreslår vi att ni istället pratar om vad teater är. Att det är riktiga
människor som står framme på scenen och som ser och hör det som händer i publiken. Att de jobbar hårt
för att ge er en bra upplevelse. Först är det jättemycket dom ska lära sig, som tar många veckor att öva
in. Sedan ställer de sig på en scen inför massor av människor och anstränger sig sitt yttersta för att ge
publiken en så bra upplevelse som möjligt. Tänk dig hur det skulle kännas att vara den som stod där på
scenen. Visst skulle du vilja att alla i publiken lyssnade?

Om barnen uppmärksammar att skådespelarna har funktionsvariationer och
ställer frågor om detta, vad kan jag svara då?
”Vad har hon för sjukdom?” är en fråga som det händer att vi får från barn som besöker Moomsteatern.
Kanske får ni en liknande fråga eller påstående från någon elev. Här kommer några tips från oss på
Moomsteatern, om hur du kan svara...
Det är ingen sjukdom. En funktionsnedsättning är något som gör att du har svårare för vissa saker och
ibland gör det att du verkar annorlunda. Du kanske inte kan prata som andra eller ser annorlunda ut. Man
kan ha funktionshinder som ingen märker av. Och ibland kanske det inte syns, men du märker det när du
pratar med personen. Men alla människor är väl olika varandra?
Det finns olika ord man kan använda. Många använder ordet handikapp eftersom det har funnits länge.
Men det är ett ganska gammalt ord och nu använder vi hellre ordet funktionsvariation. Därför att det finns
så många variationer på hur man fungerar. Man kan också använda ordet funktionsnedsättning, alltså att
man har någon funktion som är nedsatt och funkar lite sämre. Ett annat vanligt ord är funktionshinder. Då
kan man ju säga att det är omvärlden som skapar hinder för ens funktioner. Om jag till exempel behöver
rullstol för att ta mig fram men det finns trappor överallt, då är det ju omvärlden som skapat ens hinder.
På Moomsteatern arbetar skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Med intellektuellt
menar man att det sitter i hjärnan. Tidigare i historien har man använt ord som utvecklingsstörd eller efterbliven, men idag tycker nästan alla att dom orden är ganska elaka. Flera av skådespelarna på Moomsteatern har svårare för att lära sig en del saker än vad andra har. Men det innebär inte att de inte KAN
lära sig. Det behövs bara andra knep eller längre tid.
Det är väldigt olika från person till person vad vi har svårt att lära oss. Du kanske kan lära dig en text
utantill på ett kick men har svårt att lära dig hur du ska bete dig när du pratar med andra människor. Eller
så kanske du har lätt för att umgås med andra människor men svårt för att lyssna på lärarna i skolan.

Jag har elever i min klass med funktionsnedsättningar, tycker ni att jag ska förbereda dom på något sätt?
För de barn och ungdomar med funktionsvariationer som är medvetna om sin funktionsnedsättning –
eller som har noterat sitt ”annorlundaskap” – ser vi att Moomsteatern blir en slags boost. Här får de se
skådespelare med funktionsvariationer som jobbar professionellt, gör fantastisk teater (ja, vi vågar vara
så skrytsamma), står i rampljuset och blir lyssnade på. Därför tror vi att det bara är positivt om du berättar
att Moomsteaterns skådespelare också har funktionsvariationer, om barnen är i en ålder där detta har
blivit ett begrepp de relaterar till. Annars gäller väl samma sak som för alla andra barn - vi gör vårt bästa
för att de ska få en så positiv teaterupplevelse som möjligt!
Om du har elever med speciella behov och undrar över något eller är tveksam till om de klarar av en
teaterföreställning så tveka inte att kontakta Moomsteatern!
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Skapa ett pysselbageri
Ett bra sätt för barnen att bearbeta sin teaterupplevelse är så klart att göra något kreativt.
Det vanligast kanske är att barnen får rita en bild av något de minns från föreställningen.
Här kommer pysseltips från oss ifall ni vill ta det steget längre och skapa ett bageri med
tårtor och bakelser av papper.

Pappersros:
Rita en spiral på ett papper. Det behöver inte vara perfekt, utan det är bra om den är lite
ojämn. Klipp ut längs de linjer du ritat.
Rulla ihop den utifrån och in. Det vill säga: kärnan av rosen är den yttre delen av spiralen.
Limma fast änden av spiralen och botten på rosen.

Bakelse:
Använd ett lite kraftigare papper. Dela ett
A4 på hälften längs långsidan. Limma ihop
kortsidorna så att det blir som en burk.
Klipp ut en cirkel som är lagom stor att limma på som ett lock.
Använd ett lika långt papper i en annan
färg och klipp ut ett vågigt mönster. Limma
runt kanten på bakelsen så att det ser ut
som glassyr som rinner.
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Tårtbotten:
Använd valfritt antal toarullar. Måla dem vita och limma ihop dem till en tårtbotten.
Lägg ett papper under din tårtbotten och måla runt toarullarna för att få formen på tårtan.
Klipp ut och limma fast pappret på toppen.

Tårtdekorationer:
Tårtan kan du så klart sedan dekorera lite hur du vill, med det material
du har!
Här kommer några förslag från oss:
Använd flirtkulor som jordgubbar.
Måla kulorna röda och rita svarta
prickar till frön.
Eller måla dom i pastellfärger och
låt dom vara maränger.
Till grädde kan du använda vadd,
kuddstopp eller bomullstussar.

Glitterbakterier!

Det är viktigt med hygienen när man bakar, det blir bagarna i föreställningen varse om när
de tvingas stänga sitt bageri.
Här kommer ett kul exempel på hur ni kan prata med barnen om vikten av att tvätta händerna, och göra det synligt hur bakterier överförs från våra händer till det vi rör vid:
Blanda storkornigt glitter med lite hudlotion i en skål och förklara att glittret är de bakterier
som de i vanliga fall inte ser.
Låt barnen smörja sina händer med glitter-lotionen. Kanske innan ni sätter igång med ert
pysselbageri? De kommer snart att upptäcka hur glitterbakterierna fastnar på allt de tar i
och det blir tydligt hur bakterier förs vidare.
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Sonjas Tårtrecept
(Sångtext)

Socker, grädde, nötter och mandelflarn
och så sist, men inte minst,
en liten ros av marsipan
Smörkräm, krikon, snabbkräm och gott gelé
Frasses deg och en flaska saft
och så en liten klick med sylt
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