
 

Prins Hatt under jorden – ett sommarspel
 

 

Prins Hatt under jorden är en fartfylld utomhus-
föreställning med akrobatik, masker och fäktning! 
En saga om vänskap och modet att möta det okända.
 
Kungado)erns högsta önskan är a) finna de sjungande löven.  
Hon ger sig av hemifrån för a) söka e<er dem och hi)ar löven  
hos den mys?ska Prins Ha) under jorden. Han är förtrollad av  
en elak häxa och kungado)ern måste lova a) aldrig se på honom  
i ljuset. De blir bästa vänner, trots a) de bara får träffas när det  
är na). Men kungado)ern bryter si) lö<e och hennes vän rövas  
bort. Nu måste hon rädda honom ur häxans hemska klor! 
Folksagor är en del av vårt kulturarv och e) lusKyllt sä) a) möta  
teman som berör hur det är a) vara människa. Strandteatern har  
uKormat en interak?v form för scenkonst där teatermaskerna på  
fonden plötsligt får liv och formas ?ll sagofigurer i samspel med  
publiken. Karaktärer i mask upphöjer berä)elsen från det  
individuella ?ll det allmänmänskliga genom a) representera olika  
roller vi alla känner igen oss i. De kan personifiera känslor och  
sä)a e) ansikte ?ll såväl girighet och ondska som ödmjukhet och  
mod. Fantasin får vingar med hjälp av berä)ande, improvisa?oner  
och levande musik. Varje föreställning blir unik när vi ?llsammans  
kastar oss in i sagans värld för a) besegra mörkrets kra<er. 

Föreställningen är en del av projektet ”Myten som
scenkonst” med sagoforskare Maria Ehrenberg och
psykolog Lene Brok. Läs mer om projektet på 
Strandteaterns hemsida. Med stöd av:  

Producent: Strandteatern
www.strandteatern.se

Kontaktperson: Kristina Sahlberg
kristina@strandteatern.se
0738 967 578

Skådespelare: Linnéa Ytterlid,Kristina Sahlberg
Musiker: Ariel Striim
Föreställningslängd: 40 min
Åldersgrupp: 6-9 år, familj
Spelplats: Utomhus
Spelyta: 7x5 meter
Teknikbehov: Tillgång till el
Kostnad:
1:a föreställningen 12´000 kr
2:a föreställningen 7´500 kr (när den spelas i 
samband med den första)
Reseersättning: 18,5 kr/mil
Utanför Halland tillkommer boende/traktamente  
 
Mer info hittar du på www.strandteatern.se
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