
	  
Liten	  möter	  stor	  i	  barnens	  första	  möte	  med	  teatern	  
	  
Den	  2	  oktober	  är	  det	  urpremiär	  på	  Teater	  23	  för	  Pici	  &	  Oso	  som	  vänder	  sig	  till	  åldrarna	  	  
2-‐4	  år.	  För	  idé	  och	  regi	  står	  Teater	  23:s	  Iben	  West	  som	  gör	  sin	  regidebut.	  Föreställningen	  
handlar	  om	  ett	  första	  möte	  mellan	  två	  framtida	  vänner	  och	  låter	  även	  den	  unga	  publiken	  
få	  bekanta	  sig	  med	  teatervärlden.	  
	  
Lilla	  Pici	  har	  vandrat	  länge	  och	  korsat	  både	  berg,	  skogar	  och	  sjöar.	  Hon	  är	  alldeles	  ensam	  i	  
världen	  och	  har	  ingenstans	  att	  ta	  vägen.	  Men	  så	  finner	  hon	  en	  lika	  besynnerlig	  som	  inbjudande	  
koja.	  Denna	  koja	  tillhör	  stora	  Oso	  som	  också	  är	  ensam	  sedan	  hans	  käraste	  vän	  försvann.	  Snart	  
kommer	  dessa	  två	  figurer	  att	  träffas	  för	  första	  gången	  och	  ensamheten	  kommer	  sakta	  att	  börja	  
tyna	  bort.	  
	  
–	  Pici	  &	  Oso	  är	  en	  föreställning	  som	  innehåller	  en	  saga	  om	  en	  liten	  och	  en	  stor	  som	  behöver	  
varandra	  och	  som	  vill	  ha	  varandra	  mer	  än	  allt	  annat.	  De	  ska	  bara	  förstå	  det	  först,	  säger	  
regissören	  Iben	  West.	  
–	  Dessutom	  är	  Pici	  &	  Oso	  en	  slags	  introduktion	  till	  teatervärlden	  för	  mycket	  små	  människor	  som	  
kanske	  är	  med	  om	  sitt	  första	  teaterbesök.	  Vi	  vill	  därför	  skapa	  ett	  tryggt	  rum	  för	  upplevelse	  men	  
också	  för	  utforskande.	  När	  föreställningen	  är	  slut	  ska	  den	  som	  vill	  få	  leka	  vidare	  i	  scenografin	  
och	  det	  ska	  vara	  tillåtet	  att	  känna	  på	  allt	  som	  finns	  i	  rummet.	  	  
	  
Iben	  West	  har	  varit	  på	  Teater	  23	  sedan	  1995	  och	  arbetat	  i	  första	  hand	  som	  ljussättare,	  men	  även	  
som	  tekniker,	  scenograf	  och	  producent.	  Pici	  &	  Oso	  blir	  hennes	  regidebut.	  
–	  Inspirationen	  till	  föreställningen	  har	  jag	  framför	  allt	  hittat	  i	  mötet	  med	  mina	  egna	  barn,	  men	  
även	  i	  mötet	  med	  alla	  de	  barn	  jag	  har	  träffat	  i	  mitt	  arbete	  som	  turnerande	  tekniker.	  Det	  gav	  mig	  
idén	  att	  göra	  ett	  projekt	  med	  målet	  att	  vara	  helt	  och	  hållet	  anpassat	  för	  3-‐åringar,	  där	  alla	  
element	  utgår	  från	  publikens	  unga	  ålder.	  
	  
Förarbetet	  och	  repetitionerna	  under	  Pici	  &	  Oso	  har	  varit	  en	  annorlunda	  process	  än	  vad	  som	  är	  
brukligt	  på	  Teater	  23.	  
–	  Vi	  har	  umgåtts	  väldigt	  mycket	  med	  en	  förskoleklass	  på	  Lindängen	  som	  har	  varit	  våra	  partners	  i	  
vårt	  arbete,	  säger	  Iben.	  	  
–	  Vi	  har	  tittat	  på	  hur	  de	  har	  lekt	  och	  de	  har	  fått	  ta	  del	  av	  våra	  lekar.	  Barnens	  olika	  reaktioner	  och	  
idéer	  har	  sen	  vi	  tagit	  med	  oss	  tillbaka	  till	  våra	  repetitioner	  på	  teatern.	  På	  så	  sätt	  har	  de	  direkt	  
påverkat	  föreställningen	  istället	  för	  att	  som	  provpublik	  få	  reagera	  på	  vårt	  pågående	  arbete.	  
	  
Den	  kollektiva	  arbetsprocessen	  har	  varit	  ett	  nyckelspår	  i	  Pici	  &	  Oso	  och	  hela	  den	  konstnärliga	  
personalen	  har	  varit	  del	  av	  ett	  nära	  samarbete.	  
–	  Vi	  har	  utgått	  från	  ett	  icke-‐existerande	  manus	  och	  har	  istället	  jobbat	  mycket	  utifrån	  
gemensamma	  improvisationer.	  Samtidigt	  som	  skådespelarna	  har	  prövat	  scener	  tillsammans	  
med	  koreografen,	  har	  två	  koramusiker	  improviserat	  fram	  melodier	  i	  en	  slags	  växelverkan	  
mellan	  skådespeleri	  och	  musik.	  	  
–	  Scenrummet	  och	  kostymen	  har	  tagit	  till	  sig	  vad	  som	  har	  uppstått	  under	  improvisationerna	  och	  
har	  fått	  växa	  fram	  parallellt	  med	  repetitionsarbetet.	  	  
	  
Att	  skapa	  en	  skräddarsydd	  föreställning	  för	  en	  så	  pass	  ung	  publik	  har	  varit	  en	  utmaning,	  men	  
Iben	  tror	  att	  ett	  första	  möte	  med	  teater	  som	  konstform	  kan	  ha	  en	  god	  effekt.	  
–	  Jag	  vill	  att	  barnen	  får	  med	  sig	  en	  sorts	  grundkänsla	  av	  att	  teater	  är	  något	  vackert,	  underbart	  
och	  fantastiskt.	  Jag	  tror	  inte	  att	  de	  kommer	  att	  komma	  ihåg	  föreställningen	  när	  de	  är	  vuxna,	  men	  
jag	  hoppas	  att	  den	  påverkar	  dem	  indirekt	  och	  ger	  dem	  en	  bra	  första	  känsla	  för	  det	  som	  kallas	  
teater.	  En	  känsla	  som	  de	  tar	  med	  sig	  i	  sitt	  framtida	  liv.	  
	  
	  
	  



PICI	  &	  OSO	  
efter	  en	  idé	  av	  Iben	  West	  
	  
Urpremiär	  på	  Teater	  23	  	  
den	  2	  oktober	  2015	  
	  
På	  scen:	  
Anna	  M	  Persson	  
Björn	  Löfgren	  
	  
Regi:	  
Iben	  West	  
	  
Koreografi:	  
Emma	  Ribbing	  
	  
Scenografi:	  
Evelina	  Johansson	  
	  
Ljus:	  
Iben	  West	  och	  Evelina	  Johansson	  
	  
Kostym	  och	  mask:	  
Sandra	  Haraldsen	  
	  
Musik:	  
Sousou	  och	  Maher	  Cissoko	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Välkommen	  på	  PRESSVISNING	  
Onsdagen	  den	  30	  september	  kl.	  10.00	  på	  Teater	  23.	  

	  
För	  mer	  information,	  intervjuer	  och	  anmälan	  till	  pressvisning	  vänligen	  kontakta	  	  
Mario	  Castro	  Sepulveda,	  kommunikatör	  på	  Teater	  23:	  
mario@teater23.se	  eller	  040-‐30	  32	  23.	  
	  
Pressbilder	  i	  högupplöst	  format	  och	  webbformat	  kommer	  att	  finnas	  på	  vår	  
hemsida	  www.teater23.se	  från	  och	  med	  den	  29	  september.	  Dessa	  är	  fria	  att	  
använda	  mot	  att	  fotograf	  Amelie	  Herbertsson	  anges	  i	  samband	  med	  publicering.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Djäknegatan	  7	  –	  Malmö	  –	  040-‐30	  32	  23	  –	  info@teater23.se	  -‐	  www.teater	  23.se	  


