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S T R A N D T E AT E R N  

Kort verksamhetsbeskrivning. 
Strandteatern startade upp i Halland 2016 och har sedan dess producerat och satt upp teater 
för barn och unga, drivit kultur- och landsbygdsutvecklings projekt, ett surf café som kultur- 
och aktivitetscentrum på stranden i Mellbystrand och bildat musik- och sångduon "Ariel och 
Tina". 

Med Kristina Sahlberg som ägare och konstnärlig ledare drivs Strandteatern med 
inblandning av externa aktörer i olika föreställningar och projekt. Framförallt tillsammans 
med Ariel Striim och Linnéa Ytterlid.  

Från 2016-2022 har Strandteatern skapat 8 olika teaterproduktioner för barn och unga med 
totalt 220 sålda föreställningar.  
Strandteatern har drivit projekt med stöd från Laholms kommun, Region Halland och LLUH 
(Landsbygds ledd utveckling Halland), Studiefrämjandet Halland och har sedan starten 
drivit sammanlagt 9 kulturprojekt. 
Skapande skolprojekt, filmuppdrag (Green screen), kurser m.m med uppdragsgivare som 
Internationella Gatuteater festivalen Halland, Teckningsmuseet i Laholm, Naturum 
Getteröns naturreservat, Stadsbiblioteken i Halland, skolor i Halland, Scensommar i Växsjö, 
Laxöns förskolas pedagoger, Malå teaterförening, Hallands bildningsförbund, Statens 
anstalts styrelse Ljungaskog, Länsstyrelsen Halland m.fl. 

Genom Strandteatern har Kristina Sahlberg tillsammans med Ariel Striim bildat duon "Ariel 
och Tina", som spelar och sjunger i olika sammanhang. Duon har en bred repertoar och har 
till exempel tagit fram musikprogram som är en del av Hallands bildningsförbunds 
kulturprogram för seniorpubliken. 

Aktivitetscentret Surfcaféet har drivits av Strandteatern i Mellbystrand under perioden 
2019-2021. Ett kultur- och aktivitetscentrum med Kristina Sahlberg och Ariel Striim som 
projektledare i nära samarbete med Viljafram AB. 
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F Ö R E S TÄ L L N I N G A R   

S T R A N D T E AT E R N  O C H  D E N  M A G I S K A  K I S TA N  

En interaktiv musikteaterföreställning för alla åldrar 
Med publikens hjälp berättas en saga med fysiskt skådespeleri, dans, fäktning, sång, musik 
och spännande ljudeffekter. 
Tillsammans med berättaren bestämmer publiken handlingen och så berättas och gestaltas 
en helt unik saga vid varje speltillfälle. Ingen berättelse blir den andra lik. På ett roligt och 
lekfullt sätt får barnen tillgång till sagornas bilder och dess karakteristiska förmåga att 
beröra och inspirera vår kreativa kärna. Berättelser som kan handla om vänskap, känslor, 
ensamhet, rädslor m.m. vad som än är aktuellt för barnen eller gruppen just då. 
Skådespelarna lyssnar och tar allt barnen säger på allvar. Inom ramen för sagan och hjältens 
resa är vi trygga nog att möta mörkret. Tillsammans med barnen lyckas det alltid att hitta en 
vändning och leder berättelsen ur svårigheterna mot det lyckliga slutet. På så sätt stärker vi 
självkänsla och  
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bygger demokrati. Det är utvecklande för 
språk, empati, och social inställning på 
ett spännande och lustfyllt sätt. 
Föreställningen kan spelas ute eller inne 
och på alternativa spelplatser. 
Föreställningen är producerad med stöd 
av Region Halland, Laholms kommun 
och Studiefrämjandet Halland. 

Målgrupp: 5-9 år 
 
Musiker: Ariel Striim/ersättare Chris 
Duraffourd 
Skådespelare: Linnéa Ytterlid och Eric 
Olsson/Karin Bertling 
Berättare: Kristina Sahlberg 
Manus/regi: Kristina Sahlberg 
 
Antal spelade föreställningar 
2020-2022: 47 st (Totalt 59) 
 
LÄNK hemsida: https://
www.strandteatern.se/magiska-kista 
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G U M M A N  S O M  V I L L E  H A  E N  H U S T O M T E  

 
Hur får man en hustomte?  
Det undrar den vresiga gumman och ställer fram en skål med gröt men den äter katten upp. 
Hon stickar en luva men den tar vinden. Hon lämnar sin dyrbara slant men den tar skatan. 
Någon hustomte syns inte till men när gumman öppnar sin dörr för den ensamma, frusna 
flickan, huttrande i kylan och bjuder henne på te och pepparkakor då får de båda se 
hustomten komma insmygandes. Han har kommit för att stanna och flickan med! 

Berättande, sång, musik, dockor och skådespel. Sagan berättas med enkla men många medel 
som skapar stämning och magi. Den magiska stunden när den osynliga tomten visar sig på 
scenen får barnen att hoppa upp för att se vart han tar vägen. Kanske följer den med barnen 
hem i fickan för att vara hos dem under jul. 

Målgrupp: 3-8 år 
Skådespelare: Magdalen Granholm/Karin Bertling och Kristina Sahlberg 
Musiker: Ariel Striim 
Antal spelningar 2020: 3 st (Totalt 44) 
Dockor: Anuschka Seiffert 
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B I N G A  O C H  J Ä T T E N  D U M  T R U M  

Det var en gång för länge 
sedan, på den tiden då 
hjältar kunde sticka och åar 
kunde tala, då sandstormar 
visslade och jättar stal, en 
flicka som hette Binga! 

Det här är en interaktiv 
föreställning där 
skådespelarna använder sig 
av både docka och mask. En 
halländsk folksaga baserad 
på sagan om jättens 
dyrgripar och inspirerad av 
det halländska hantverket 
Binge-stickning som var 
räddningen för Halland på 
1600-talets mitt då 
sandflykten långsamt svalde 
all brukbar mark och 
fattigdomen bredde ut sig. Binga stickar och leker oss genom sandflykten och möter de fyra 
åarna Lagan, Nissan, Ätran och Viskan. De är alla på olika sätt drabbade av rädsla för jätten 
och de är djupt olyckliga då jätten stulit deras skatter. Fiskarna är försvunna, vattnet har 
blivit smutsigt, vattnet har nästan tagit slut eller svämmar över alla bräddar. Binga vågar sig 
ensam till Jätten för att hämta tillbaka de skatter som han stulit från åarna. Ett riktigt 
äventyr som kittlar i magen på stor som liten. Föreställningen är producerad med stöd av 
Region Halland, Laholms kommun och Studiefrämjandet Halland. 
Målgrupp: 3-9 år 
Skådespelare: Linnéa Ytterlid och Kristina Sahlberg 
Manus och regi: Kristina Sahlberg 
Antal spelade föreställningar 2020: 9 st (totalt 41 spelade föreställningar) 
Docka/masker: Sara Kander 
Scenografi: Elvira Roslund Gustavsson 
Kostym: Anuschka Seiffert 
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P R I N S  H AT T  U N D E R  J O R D E N ,  E T T  GYC K L A R  S P E L  

Berättande teater möter Commedia dell´arte, bonadsmåleri och publiken i sagan Prins Hatt 
under jorden. 
Som en del av Internationella gatuteater festivalen spelas denna föreställning för hela 
familjen, full med musik, komik och akrobatik! 
Den halländska teatergruppen Strandteatern bjuder in Commedia dell´arte gruppen Cahoot, 
från USA, för ett teaterlabb! Vad händer när den italienska masktraditionens klassiska 
figurer möter den svenska folksagans muntliga berättande? Ingen föreställning blir den 
andra lik när publiken får vara med och forma sagan medan skådespelarna improviserar 
scenerna. Med hjälp av mask,  kostym ger de sina karaktärer liv och bjuder med publiken på 
en spännande resa in i sagornas värld. Scenografi och rekvisita i samarbete med 
Bonadsmuséet och skapat av Judith Etzold.  

Föreställningen spelades två gånger i kapsylparken i Halmstad, genom biblioteken i 
Halmstad och som en del av Internationella gatuteater festivalen i Halmstad.  

Denna föreställning var en del av kulturutvecklings projektet "Myten som scenkonst". 
Projektet har finansierats med stöd av Biblioteken i Halmstad, Gatuteater festivalen, Kultur i 
Halland, Laholms kommun och Studiefrämjandet 

Målgrupp: 5-9 år/familj 
Skådespelare: Emilia Björk Perkins, Chase Perkins, Kristina Sahlberg och Linnéa Ytterlid 
Musiker: Ariel Striim 
Scenografi/rekvisita/Affisch: Judith Etzold 
Manus/regi: Kristina Sahlberg 
Antal spelade föreställningar: 2 
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D R O P - I N - T E AT E R  P Å  H Ö S T L O V E T  

Laholms stadsbibliotek förvandlas denna dag till en magisk plats, välkommen in i sagans 
värld. Strandteatern och Teater Viva (Danmark) bygger ett sagolandskap med musik, röst, 
berättande och sång. En familjeföreställning för barn 3-9 år men kan vara lika spännande för 
vuxna och ungdomar. Drop in 10.30-13.00  Ett corona anpassat arrangemang med fri entré. 

Föreställningen är en del av Strandteaterns kultur utvecklingsprojektet Myten som 
scenkonst med stöd av Region Halland. 

Som en del av projektet ”Myten som scenkonst” arbetade Strandteatern med Teater Viva 
från Danmark med röst- och musikimprovisation, samt experimenterade med olika former 
av sceniskt berättande. Det mynnade ut i den gemensam föreställningen. Utbytet utforskade 

metoder för att gestalta sagor som scenkonst för att sprida folksagorna och främja en 
mångfald av variationer och nytolkningar där barn och unga tillåts vara delaktiga och 
medskapande.  

För att kunna spela för mindre grupper spelades hela sagan som en Drop-in teater på 
höstlovet som pågick mellan 10.30-13.00. Teater Viva fanns med, projicerade i samma 
storlek som skådespelarna på scenen, på halva fonden. Teater Viva på skärmen kunde då tala 
direkt till publiken, spela och berätta tillsammans med  skådespelare och musiker på plats 
och publiken.  
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Denna föreställning var en del av kulturutvecklings projektet "Myten som scenkonst". 
Projektet har finansierats med stöd av Biblioteket i Laholm, Kultur i Halland och Laholms 
kommun. 
Målgrupp: 3-9/familj 
Skådespelare: Linnéa Ytterlid, Kristina Sahlberg och Katrine Faber (Teater Viva) 
Musiker: Aksel Striim (Teater Viva), Ariel Striim 
Scenografi/Affisch: Judith Etzold 

P R I N S  H AT T  U N D E R  J O R D E N ,  V I R T U E L L  
F Ö R E S TÄ L L N I N G :  

En spännande digital saga i vackert målade greenscreen miljöer och skuggspel. Följ med på 
ett äventyr där modern teknik möter en traditionell folksaga, där teatermasker möter 
filmduken och det goda möter det onda.  

I Sagan om Prins Hatt under jorden möter vi en kungadotter som har allt man kan önska sig 
i form av smycken och klänningar. Men hon ger sig av i sökandet efter något helt annat, de 
sjungande löven. Hon hamnar hos den förtrollade Prins Hatt i underjorden. Trots att de blir 
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bästa vänner får kungadottern aldrig se på prinsen, det har hon lovat. Men en dag bryter hon 
löftet, vilket får ödesdigra konsekvenser.  

Föreställningen är en del av Myten som scenkonst, ett projekt av Strandteatern i syfte är att 
blåsa liv i berättarkonsten och lyfta fram våra folksagor. Sagor hjälper oss att skapa inre 
bilder och på ett djupare plan beröra de mänskliga frågorna. I samarbete med sagoforskare 
Maria Ehrenberg och psykolog Lene Brok. ”Det är viktigare än någonsin att barn presenteras för 
symbolspråket och för sagorna, inte bara för att de representerar vårt kulturarv, utan för att det 
förmedlar livsmod och näring till själen. ” /Lene Brok, psykolog och forskare. 

Filmen har producerats med stöd av Biblioteken i Halmstad, Kultur i Halland och Laholms 
kommun. 
Målgrupp: 6-9 år/familj 
Musikproduktion/Musiker/film och redigering: Ariel Striim 
Skådespelare: Kristina Sahlberg och Linnéa Ytterlid 
Manus/regi: Kristina Sahlberg 
Bakgrundsbilder: Henrik Stenberg 
Skuggbilder och rekvisita: Judith Etzold 

E T T  S A G O S P E L  PÅ  I N T E R N AT I O N E L L A  G AT U T E AT E R  
F E S T I VA L E N :  

Strandteatern bjöd återigen in skådespelare från Cahoot (USA) för att under två dagar 
”labba” med de två spelstilarna Commedia dell árte och Berättande teater. Målet den här 
gången var att hitta en spelstil där publiken ska kunna välja en saga och skådespelarna 
berätta och improvisera fram den med hjälp av klassiska Commedia dell árte karaktärer och 
deras drivkrafter. Publiken fick välja vilken mask som spelar vilken roll, samt möjlighet att 
påverka handlingen inom ramen för sagan. Vi ville utforska hur folksagorna förändras 
beroende på vem som är huvudkaraktär och vilka nya perspektiv som uppstår. Vad händer 
om Rödluvan spelas av Pantalone? Är en Arlecchino-häxa verkligen ond eller bara hungrig? 
Och kommer det lyckliga slutet att bli det vi förväntar oss?  

Efter två dagars arbete visades resultatet upp i två halvtimmeslånga föreställningar på 
Andersberg i Halmstad som en del av Internationella Gatuteater festivalen i Halmstad och 
mötte en stor och engagerad publik av nysvenskar.  

Föreställningen har producerats och spelats med stöd av Kultur i Halland. 
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Målgrupp: 5-9 år/familj 
Konstnärligt team: 
Linnéa Ytterlid (Strandteatern) Kristina Sahlberg (Strandteatern) 
Emilia Bjork Perkins (Cahoot) Chase Perkins (Cahoot) skådespelare. 

P R I N S  H AT T  - E T T  S A G O S P E L :   

 
Prins Hatt under jorden är en teaterföreställning där 
berättande, maskspel och akrobatik är i interaktivt 
samspel med publiken och den sagolika musiken av Fia 
Forslunds marimba. En saga om vänskap och modet att 
möta det okända. 

 Kungadotterns högsta önskan är att finna de sjungande 
löven. Hon ger sig av hemifrån för att söka efter dem och 
hittar löven hos den mystiska Prins Hatt under jorden. 
Han är förtrollad av en elak häxa och kungadottern måste 
lova att aldrig se på honom i ljuset. De blir bästa vänner, 
trots att de bara får träffas när det är natt. Men 
kungadottern bryter sitt löfte och hennes vän rövas bort. 
Nu måste hon rädda honom ur häxans hemska klor! 
 
Folksagor är en del av vårt kulturarv och ett lustfyllt sätt 
att möta teman som berör hur det är att vara människa. 
Strandteatern har utformat en interaktiv form för 
scenkonst där teatermaskerna på fonden plötsligt får liv 
och formas till sagofigurer i samspel med publiken. 
Karaktärer i mask upphöjer berättelsen från det 
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individuella till det allmänmänskliga genom att representera olika roller vi alla känner igen 
oss i. De kan personifiera känslor och sätta ett ansikte till såväl girighet och ondska som 
ödmjukhet och mod. Fantasin får vingar med hjälp av berättande, improvisationer och 
levande musik. Varje föreställning blir unik när Skådespelare och publik tillsammans kastar 
oss in i sagans värld för att besegra mörkrets krafter.  
 I den här föreställningen får publiken också möta en musiker som med sitt unika 
instrument marimban, både improviserar och spelar egen producerad ny musik. 

Vi är en teater med fokus på sagor som scenkonst. I den här föreställningen har vi fördjupat 
oss ytterligare i hur 
vi kan förmedla 
sagorna på ett sätt 
där publiken är lika 
aktiv som i det 
muntliga 
berättandet,  där de 
använder sin fantasi 
och sina inre bilder. 

Även i läroplanen 
finns sagor, myter 
och dramatik med 
som viktiga 
ingredienser för 
barns utveckling. 
Den lyfter berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och 
erfarenheter från olika tider. Sagorna kan här lyfta det allmänmänskliga, de har funnits i alla 
tider och återberättats både muntligt och skriftligt. Läroplanen nämner också vikten att 
kunna samtala, lyssna och återberätta samt hur associationer, tankar, känslor och bilder 
uppkommer när man lyssnar på musik. Dessa inre bilder och upplevelser vill vi inspirera till 
i vår föreställning. 

Vi har tagit fram föreställningen tillsammans med barnpsykolog Lene Brok och sagoforskare 
Maria Ehrenberg som har delat med sig av sin kunskap och sin forskning. ”Det är viktigare än 
någonsin att barn presenteras för symbolspråket och för sagorna, inte bara för att de representerar vårt 
kulturarv, utan för att det förmedlar livsmod och näring till själen.”     -Lene Brok 

Föreställningen är producerad med stöd av Region Halland, Laholms kommun och 
Studiefrämjandet Halland. LÄNK hemsida: https://www.strandteatern.se/prins-hatt 
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Målgrupp: 6-9 år/familj 
Skådespelare/manus/regi/mask: Kristina Sahlberg  
Skådespelare: Linnéa Ytterlid 
Musik/Musiker: Fia Forslund 
Kostym/Scenografi: Ida Cronqvist  
Antal spelade föreställningar: 9 st 
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F I K S K E S K U TA N  - E N  B O K B U S S  F Ö R E S TÄ L L N I N G   

 Fiskeskutan som fiskarna en gång i tiden fångat fisk med ute till havs stod ensam i det stora 
båtvarvet. Fiskeskutan var bara en liten fiskebåt och nu fiskades det bara med stora båtarna. 
Det var tyst, inga vågor som slog mot skrovet, ingen vind som ven i masten, inga fiskare 
som sjöng. Så en dag händer något märkligt. En teater flyttar in och plötsligt är det allt 
annat än tyst på skutan. 

Strandteatern blåser nytt liv i de gamla sjömanssångerna, ”Sea-shanties”, med nyskriven 
text för barn. Katten och skatan tar oss ombord på bokbussen och på fiskeskutan och det blir 
ett riktigt äventyr för dem och för alla barn 3-5 år.  

Målgrupp: 3-5 år 
Skådespelare/Manus: Kristina Sahlberg  
Musiker: Ariel Striim 
Dockor: Anuschka Seiffert 
Antal spelade föreställningar: 2 
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S P E L A D E  F Ö R E S TÄ L L N I N G A R  2 0 2 0 - 2 2  

 

 
Strandteatern och den magiska kistan: 47 
Binga och jätten Dum Trum: 9 st 
Gumman som ville ha en hustomte: 3 st 
Prins Hatt under jorden -ett gycklarspel: 2 st 
Drop-in teater på höstlovet: 1 st 
Prins Hatt under jorden, virtuell föreställning: 4 st 
Ett sagospel på internationalla 
Gatuteaterfestivalen: 2 st 
Prins Hatt ett sagospel: 9 st 
Fiskeskutan: 2 st 

Strandteatern har sålt och spelat 79 föreställningar 
under perioden 2020-22.  

 
Totalt 220 spelade föreställningar sedan starten 2016 
främst i Halland men också i Småland, Sörmland, 
Blekinge, Norrland, Västergötland och Dalsland. 
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K U LT U R U T V E C K L I N G S  P R O J E K T  

M Y T E N  S O M  S C E N KO N S T   

PROJEKTSAMMANFATTNING 

Genom forskning, berättande och teaterlabb har Strandteatern tagit fram en interaktiv 
scenkonst modell för att berätta sagor. En form som främjar de ungas känsla av 
sammanhang och känsla av att vara medskapare till sin egen historia samt bidra till 
utvecklingen av fantasi, kreativitet och språk.  

Projektets tre delar: 

1. FÖRSTUDIE/Muntligt berättande 

Bibliotekarier i Halland  tar del i det praktiska förstudien kring sagans förvandling och hur 
sagan påverkar barn och unga under handledning av Lene Brok berättare/psykolog och 
Maria Ehrenberg sagoforskare. 
Alla bibliotek i Halland fick en inbjudan att delta i denna utbildningsdag med minst en 
deltagare. 
Innan sommaren fick de åtta berättare från de olika biblioteken i Halland, samt två 
skådespelare från Strandteatern, sagan och förberedande kursmaterial av Lene Brok hur de 
kunde lära den sig sagan utantill.  

Den 11 september var det uppstart och workshop på Halmstad bibliotek. Lene Brok lät 
kursdeltagarna praktisera det muntliga berättandet med övningar och en stund av dagen 
ägnades även åt arbetet med den egna versionen av sagan. Lene berättade även om sagans 
symbolspråk och dess betydelse för det växande barnet.  
Maria berättade om sagans förvandlingar ur ett forskningsperspektiv.  

Lene Brok skickade ytterligare ett digitalt kursmaterial med text och video till deltagarna 
efter kursdagen.   
Denna videon finns tillgänglig på youtube samt på Strandteaterns hemsidan tillsammans 
med övrigt kursmaterial.  
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Deltagarna skulle under hösten kommit ut på sina bibliotek och berättat muntligt för barn i 
målgruppen 6-9 år, vid ett för bibliotekarien och biblioteket fungerande antal tillfällen, 
under två månaders tid. Detta har inte varit möjligt för alla att genomföra på grund av 
pandemin men för en del.  

Lene Brok: Har tillsammans 
med Kristina Sahlberg, Maria 
Ehrenberg och Linnéa Ytterlid 
planerat och genomfört 
workshop för bibliotekarierna. 
Tillhandahållit gruppen samt 
skräddarsytt utbildningsmaterial 
före och efter kursen.  

Har varit rådgivare till 
Strandteatern om 
barnperspektivet i sagan och 
föreställningen. Skrivit 
riktmärken för detta och 
formulerat vilka 
utvecklingsteman i den valda 
sagan som är relevanta för den 
aktuella åldersgruppen. 
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Maria Ehrenberg: Har tillsammans med Kristina Sahlberg, Lene Brok och Linnéa Ytterlid 
planerat och medverkat i workshop för berättarna. Tillhandahållit gruppen samt 
skräddarsytt förberedande material för kursen och projektet.  
Påbörjat att lyssna på de olika berättarnas versioner när de berättats.   
På grund av restriktioner har det inte varit möjligt att genomföra inhämtning av 
forskningsunderlaget som planerat. Har fungerat som rådgivare och bollplank i frågor som 
berör sagans förändringar.  

2. TEATERLABB - Föreställningar, teaterlabb och workshop 

• Commedia Dell´arte, Cahoot 
 
Tre dagars teaterlabb och två föreställningar på Internationella Gatuteater festivalen i 
Halland med Commedia Dell´arte gruppen Cahoot från USA. 

Föreställningen “Prins Hatt -ett gycklarspel” spelade två gånger i kapsylparken i Halmstad, 
genom biblioteken i Halmstad och som en del av Internationella Gatuteater festivalen.  

• Teater Viva  
 

2 0



Tre dagars teaterlabb och gemensam föreställning med Teater Viva från Danmark.  
Eftersom restriktionerna inte tillät Teater Viva att komma till Sverige arbetades över Zoom 
genom att ha dem projicerade på en stor skärm. De höll en workshop i sång- och 

musikimprovisation. Hela sagan om Prins Hatt under jorden framfördes som en 
scenkonst/berättarföreställning på Laholms bibliotek.  
För att kunna spela för mindre grupper spelade vi hela sagan som en Drop-in teater på 
höstlovet som pågick mellan 10.30-13.00. Teater Viva fanns med, projicerade i samma 
storlek som oss, på halva fonden. De kunde då tala direkt till publiken, spela och berätta 
tillsammans med oss och publiken.  

• Judith Etzold/Unnaryds Bonadsmuseum 
 
Tillsammans med Judith utforskades bonadskonstens möjligheter att få en mer aktiv roll i 
föreställningarna och teaterlabb. Judith skapade stora bonadsmålningar som vi använde 
som rekvisita. Judith såg till att vi kunde låna en fond från Bonadsmuseet under 
föreställningarna. Hon har skapat layout för all kommunikation och marknadsföring under 
projektet och deltagit i teaterlabben och hjälpt till med foto, hemsida, kostym, scenografi 
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och rekvisita till alla tre föreställningar. Workshop med skuggspel på Laholms bibliotek 
efter föreställning. 

• Workshop på biblioteket i Kungsbacka 
 
Bibliotekarierna Lisa Karlsson och Lavina Savnäs från Kungsbacka bibliotek, två av 
berättarna i projektet, berättade sin egen version av Prins Hatt under jorden. Sagoforskare 
Maria Ehrenberg var med på länk och lyssnade. 
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Kristina och Ariel från Strandteatern höll sedan i en teater- och musikworkshop för 
deltagarna som avslutades med en föreställning, av den version av sagan som Lisa och 
Lavina berättat, där alla medverkade. 

3. MODELL FÖR SAGOR SOM  SCENKONST / EGEN PRODUKTION 

Som ett avslut på projektet har Strandteatern så tagit fram och spelat en modell för sagor 
som scenkonst.  
Denna modell ligger till grund för föreställningen “Prins Hatt - ett sagospel”.  

Under vinterhalvåret skapades, pågrund av pågående pandemi, en digital version där formen 
för att framföra sagor som scenkonst fick anpassas till detta nya medium; film och 
greenscreen. Både den digitala versionen och live-versionen var med i Hallands 
subventionerade utbud för läsåret 2021-22. 

Strandteatern har drivit projektet så brett för att belysa folksagans roll som signifikant 
konstform i modern tid. De erfarenheter och kunskaper som inhämtats och fördjupats har 
Strandteatern använt för att utforma sagor som scenkonst. Där använder de folksagan som 
verktyg för att stärka självkänsla, empati och social förståelse samt att stärka demokrati på 
individnivå genom att aktivt arbeta med att skapa egna inre bilder. 

Spetskompetenser: 
Lene Brok: Sagans symbolspråk och barnets utveckling. 
Maria Ehrenberg: Sagans struktur, förvandling och modernisering. 
Cahoot: Traditionella Commedia dell´arte discipliner och strukturer som mask-teknik, 
akrobatik, stagefighting och latzi.  
Teater Viva: Muntligt berättande och musikimprovisation. 

Projektledning/Kommunikation/Administration: Kristina Sahlberg 
Projektledning/Kommunikation: Linnéa Ytterlid 
Marknadsföring: Judith Etzold  
Tekniskt ansvarig. Ariel Striim 
Länk till mer info:: https://www.strandteatern.se/myten-som-scenkonst 
 
Samarbeten i projektet. Biblioteken i Halmstad, Biblioteken i Kungsbacka, Laholms 
bibliotek, Laholms kommun, Unnaryds bonadsmuseum. Region Halland, Laholms kommun 
och biblioteken i Halland, Lene Brok (DK) Teater Viva (DK) Cahoot (USA) Maria 
Ehrenberg, Judith Etzold, Sagomuseét i Ljungby, Teckningsmuséet i Laholm, Internationella 
Gatuteaterfestivalen, Laholms kommun, Parkskolan Laholm, Henrik Stenberg och Viakub.  
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V I R T U E L L  S C E N KO N S T  F Ö R  B A R N  O C H  U N G A  

Strandteatern sökte expresstöd för att kunna göra teaterproduktionen vi arbetade med 
tillgänglig för barn och unga under de rådande restriktionerna i och med Covid 19.  

Med hjälp av express stödet möjliggjordes produktionen av den virtuella versionen av 
teaterföreställningen Prins Hatt under jorden.  

Föreställningen har spelats för barn på lågstadiet och fanns med i utbudet för barn och unga 
läsåret 2021-22. Klassen/publiken behöver en projektorduk, dator med uppkoppling till 
Zoom och högtalare. De ser föreställningen och kan sedan samtala med oss skådespelare på 
zoom efteråt. Vi har fått mycket positiv feedback från både lärare och elever.  

Att arbeta med film är ju en helt ny konstform och Strandteatern har arbetat för att försöka 
skapa ett egna uttryck med den estetik och scenkonst-form de vanligtvis arbetar med för att 
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det skulle bli mer en känsla av teater och berättande. De har använt mycket tid att 
experimentera sig fram och labbet med crankies, skuggspel, mask musik och mim.  

Det märktes snart ett behov av en intressant bakgrund att interagera med och lät därför 
konstnären Henrik Stenberg måla bilder som bakgrund. Skuggspels-bilderna skapade de 
själva. Klass 2 från Parkskolan i Laholm har varit referenspublik.  

Arbetet var tidskrävande och teamet arbetade tre veckor längre än vad som var planerat. En 
ej planerad investering för alla inblandade men som också gav nya kunskaper och även 
möjligheten för Strandteatern att ta sig an nya projekt med green screen.  

Länk till mer info: https://www.strandteatern.se/prins-hatt-virtuell 

2 5

https://www.strandteatern.se/prins-hatt-virtuell


S K A PA N D E  S KO L A  

 
S K A PA N D E  S KO L A  PÅ  N AT U R U M  G E T T E R Ö N  K L A S S  5  

Ett skapande skola projekt i fåglarnas tecken på- och i samarbete med Naturum Getterön.  

I samarbete med Fågelguiderna på Naturum skapade Strandteatern hösten 2020 ett 
skapande skola projekt för elever i klass 5 med sina lärare. Totalt 12 klasser från Varbergs 
kommun tog sig ut till Naturum i Varberg för att ta del av projektet.  
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Eleverna fick lära sig att hantera en kikare och spanade på fåglar med guider i reservatet. 

Tillsammans med skådespelare och musiker från Strandteatern fick varje klass sedan göra ett 
skådespel där de fick spelade roller som fåglar som de kunnat se på reservatet.  

De fick i grupper studera fåglarna karaktärer, förbereda en koreografi innan det alltsammans 
sattes ihop till en föreställning med levande musik och berättande.  

Till föreställningen tog Strandteatern fram kostymdetaljer/masker för de olika fågel 
karaktärerna som var en del av föreställningen. 
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De fick genom projektet lära känna fåglarna och deras beteende, uppleva de olika stegen i att 
ta fram en föreställning, samarbeta och stå på scen. Vissa har blivit uppätna av Havsörnen, 
andra dansat trandans, varit fågelexperter eller regisserat havsörnens måltid. Alla har fått 
prova på att göra research för en karaktär, hitta rörelser och koreografier, repat improviserat 
och spelat en fantastisk föreställning. 

Många av eleverna har också upptäckt denna plats som det finns gott om tillfällen att 
komma tillbaka till.  
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Kristina Sahlberg var berättare och pedagog och stod för manus och projektledning i 
samarbete med Linda Nyberg på Naturum. Musik till föreställningen och de olika fåglarna 
har skapats av Ariel Striim som förutom att vara musiker och pedagog också stod för 
tekniken. 

PA R K S KO L A N  L A H O L M  ” S A G A N S  VÄ R L DA R ”  K L A S S  1 - 6  

Med temat Sagornas värld fick alla eleverna i klass 1-6 på Parkskolan, under hösten 2020, 
prova olika kreativa uttryckssätt, musik/ljudeffekter, fysisk teater, musikal och 
bonadsmåleri. Tillsammans fick de sedan skapa en saga tillsammans och spela upp den som 
en teaterföreställning med skådespelare och musiker på Strandteatern.  

Workshop ledare/teater/att bygga karaktär samt medverkade som berättare i 
föreställningen. Samt projektledning: Kristina Sahlberg 
 
Workshop ledare/musik/ljudeffekter samt medverkade som musiker och tekniker i 
föreställningen: Ariel Striim  
 
Workshop ledare/musikalsång/ensemblearbete samt medverkade som skådespelare i 

2 9



föreställningen: Eric Olsson 
 
Workshop ledare/Bonadsmåleri: Judith Etzold 
 
Film och foto: Linnéa Ytterlid 
 
Länk till bild och filmmaterial: https://www.strandteatern.se/skapande-skola 

G L Ä N N I N G E S KO L A N  L A H O L M  S K A PA N D E  S KO L A  
” M A G I S K A  K I S TA N ”  K L A S S  1 - 6  

Våren 2021. I detta skapande skola projekt började Strandteatern med att spela 
föreställningen Strandteatern och den magiska kistan. Tillsammans med publiken skapade 
de en saga och gestaltade den på scenen med musik, skådespeleri, sång och musik. 

Efter föreställningen följde en timmes workshop tillsammans med eleverna. Drama övningar 
med anknytning till föreställningen och sagan de just sett, samt inspirerad av er skolans 
ledord: Tydlighet, inkludering och samsyn.  
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Projektets fokus låg i att  utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
även utanför den närmsta gruppen samt motverka diskriminering och kränkande 
behandling.  

Många barn får idag inte möta de traditionella folksagorna som kan personifiera känslor och 
sätta ett ansikte till såväl girighet och ondska som ödmjukhet och mod. 
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Konstnärligt team för föreställning och workshop: Kristina Sahlberg, Ariel Striim, Eric Olsson 
och Linnéa Ytterlid.  
Projektledning: Kristina Sahlberg 

KO L L A S KO L A N  I  K U N G S B A C K A  K L A S S  3  

Under hösten kom Strandteatern under 6 tillfällen till Kollaskolan i Kungsbacka, för att 
tillsammans med klasserna 3:A, 2:B och 3:C arbeta med drama övningar samt regissera fram 
en föreställning med de olika klasserna. Varje klass hade en egen saga de arbetade med.  
Vid första tillfället berättade skådespelarna sagan varpå eleverna fick göra drama övningar 
med koppling till sagan och dess bilder. Vid tillfälle 2–5 arbetade eleverna varierat i hel- och 
halvklass med olika scener ur sagan. Sista veckan repade varje klass ihop sig med den 
festliga avslutningen där de fick spela upp sin föreställning för de två andra klasserna och se 
på deras dramatiserade berättelse. 
Konstnärligt team för föreställning och workshop: Kristina Sahlberg och Linnéa Ytterlid.  

 
” S A G A N S  VÄ R L DA R ”  S K A PA N D E  S KO L A  VA R B E R G S  
KO M M U N  K L A S S  2  

Under hösten 2021 och våren 2022 åkte Strandteatern ut till alla elever i klass 2 i Varbergs 
kommun. 

Strandteatern spelade föreställningen Magiska kistan där eleverna fick skapa en egen saga 
tillsammans med skådespelare och musiker.  

Efteråt fick eleverna möta en skådespelare eller musiker och prova på de olika konstarterna 
muntligt berättande, teater, rörelser, ensemble arbete, sång allt under temat sagor eller 
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symboliska berättelser. Syftet med workshopen var att visa på allas möjlighet att uttrycka sig 
genom berättelser och teater.  

ÖV R I G A  P R O J E K T  

S U R F C A F É E T  A K T I V I T E T S C E N T E R  I  M E L L BYS T R A N D  

Surfcaféet under 2019 blev en succé och Strandteatern utvecklade konceptet vidare under 
sommaren 2020 och 2021 i en container på Stranden nedanför Strandlyckan i Mellbystrand 
med de anpassningar som krävdes för rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 

Här kunde man kunna köpa glass och lemonad i bästa kvalitet av leverantörerna Los 
Pistoleros och Solsken. Kaffe från Slöinge kafferosteri.  

3 3



After beach med en levande och interaktiv musik scen där bokade uppträdanden blandades 
med spontana jam och musikaliska möten av högsta klass. 

Utöver musik och café erbjöds teaterskola för barn. Uthyrning av Stand Up Paddel Boards 
(SUP), Surfkajaker, Beachtennis, Strandgolf och Blokart. Kurser i vindsurfing-, SUP- och 
hydrofoil. Samarbeten med externa aktörer;  Blokart med Tobbes event, Båstad kite med 
Ingrid Philsgård, yoga klasser med Yogawaversweden, skapa i lera med med Art Van/ Elvira 
Roslund Gustavsson, Brasiliansk jiu-jitsu med Flow Martial arts mm 

År 2021 hade även ”Ung i Laholm”, kommunens ungdomsverksamhet, sin 
sommarverksamhet i samarbete med Surfcaféet aktivitetscenter. 

Surfcaféet har drivits som ett kultur- och aktivitetscentrum i Mellbystrand under perioden 
2019-2021 med Kristina Sahlberg och Ariel Striim som projektledare. År 2019-20 drev 
Strandteatern projektet och 2021 var det Viljafram AB som stod för projekt ägarskapet.. 

Länk: https://www.facebook.com/Mellbysurfbeach 

W O R K S H O P  I  AT T  S K A PA  H A N D D O C KO R  

Heldags workshop med Kristina Sahlberg för alla förskolepedagoger på Laxöns förskola i att 
skapa handdockor. Boken ”promenad” stod för inspirationen. 
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” B E R Ä T T E L S E  PÅ G Å R ”  - E N  F I G U R T E AT E R  F E S T I VA L   

 
Ett kommunalt projekt skapat av Teckningsmuseet och Strandteatern i samarbete med 

Grundsärskolan avdelning Ljuset, Hasslövs bygdeskola, 
Mellbystrands skolan och Vallberga skolan. 

Green screen öppnade upp för kreativa samarbeten och 
möjligheter utan att behöva ses i verkliga livet under 
pandemin. Teckningsmuseet såg till att förse eleverna ute 
på skolorna med material som i sin tur skapade 
bakgrunder och figurer. Figurerna fick liv genom 
Strandteaterns skådespelare, och bakgrundsbilderna blev 
de rum som pjäsen utspelar sig i. Med barnens verk 
skapade Strandteatern en berättelse som med livemusik 
och skådespeleri blev till en figurteater festival. 

Figurteater festivalen fick eleverna sedan ta del av på film 
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i sina respektive klassrum, men visades också på Teckningsmuseet och på deras digitala 
plattform under våren 2021. Efteråt fick eleverna tillbaka sina bilder och figurer. 

” V I N T E R FÅ G L A R N A”  E N  F I L M  O M  V I N T E R FÅ G L A R N A  
F Ö R  F Ö R S KO L E B A R N .  

I samarbete med Linda Nyberg på Naturum Getterön och med hjälp av green screen skapade 
Strandteater en film för förskolebarn om vinterfåglarna och deras beteende vid fågelbordet.  

Vårt tredje uppdrag med green screen under pandemin blev denna korta film där vi får följa 
Trillevipp som känner vinterfåglarna väl och som kan visa 
oss hur vi ser skillnad på dem genom deras utseende och 
hur de beter sig.  
Vad har du för bordsskick? Spiller du kanske som pilfinken 
eller spar du på godsakerna som skatan?  

Konstnärligt team: Kristina Sahlberg och Ariel Striim 
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D I G I TA LT  M U S I K - Q U I Z  

Under pandemi året 2020 skapade vi till jul en digital Musik-quiz I samarbete med Laholms 
Stadsbibliotek. 

U N G D O M E N S  G L A DA  DA G A R  F Ö R  S E N I O R P U B L I K E N  

Som en del av Hallands bildningsförbunds utbud för seniorpubliken skapade Strandteaterns 
duo Ariel och Tinas kulturprogrammet ”Ungdomens glada dagar” och även ett julprogram 
som de spelat på ett 20-tal platser i regionen.  
Här finns musiken och sångerna som väcker minnen och glada tankar. 
Med gitarr, dragspel, munspel och sång bjuder de på allt från Evert Taube till Johnny Cash. 
Tinas bakgrund som skådespelerska och Ariels lyhörda spel skänker liv och närvaro. De 
tolkar sångerna med lekfullhet och charm och samtalar med publiken om tiden, låtarna och 
livet. De anpassar låtval efter spelplats, publik och årstid. 

 
D U O N  A R I E L  O C H  T I N A  

Strandteaterns duo Ariel och Tina har utöver sina spelningar för seniorpubliken fått olika 
uppdrag i både sverige och Danmark. Allt från fester, intim konserter och jubileum till större 
framföranden som Europakonferensen för LLUH på Halmstad teater 2021.  
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O M  S T R A N D T E AT E R N  

Strandteatern är en fristående teater med fokus på sagor som scenkonst och barns 
delaktighet. Ensemblen utarbetar rörelse-baserad scenkonst med leken och sagan som den 
främsta ingången till skapandet. 
 
Alla människor har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Vi bjuder in till att i 
demokratiska kreativa processer vara medskapande i förarbetet, under föreställningen eller i 
efter samtal. Vi månar om barnperspektivet på alla områden i enighet med 
barnkonventionen som blev lag 2020.  

Även i vårt produktionsarbete arbetar vi inkluderande genom att ta vara på ensemblens olika 
specialkompetenser i kreativa processer.  
 
På olika sätt använder och arbetar vi med våra kroppar på scenen med hjälp av fysisk teater, 
mask-teknik, dans och akrobatik.  

Vi har oftast en musiker på scenen som framför egenkomponerat material eller 
instrumentella improvisationer.  

Ibland har vi en berättare som länk mellan scen och publik.  

Vi använder leken och sagan som ingång till en annan värld, en magisk värld. Där kan vi 
spegla den verkliga världen på vilket sätt vi vill och vandra fritt mellan olika perspektiv. Vi 
vågar prova det vi aldrig provat, tänka det vi aldrig tänkt och känna det vi faktiskt känner.  

Leken och sagan är vår ingång att mötas mellan generationer oavsett ålder, kön, religon, 
etnisk tillhörighet eller samhällsklass kring aktuella frågor i livet som subjektiv ohälsa, 
miljö, genusfrågor, jämlikhet, mångfald m.m  

Strandteatern i Halland och världen Vi söker de spelplatser och tillfällen där teatern får möta 
de som annars inte går på teater.  

För att hålla en hög kvalitet utvecklar och förnyar vi oss genom teaterns innovativa utbyten 
med nationella och internationella aktörer.  
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V E R K S A M H E T S S T Ö D :  

Kultur utvecklingsprojekt Region Halland ”Den moderna myten som framtidens 
scenkonst” (2020) 200.000 kr 
https://www.strandteatern.se/myten-som-scenkonst 

Expresstöd Region Halland ”Virtuell scenkonst för barn och unga” (2020) med 25.000 
kronor. 
https://www.strandteatern.se/prins-hatt-virtuell 
 
Expresstöd Region Halland ”Commedia och Cahoot” (2021) 24.000  

Totalt 9 projekt sedan starten 2016 och en total summa på 1.471.000 SEK. 
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U T B I L D N I N G A R / K U R S E R  

Nyskapande Commedia dell’arte. 7,5 hp Stockholms konstnärliga högskola. 
Viakub ”Den immersiva scenen” 
Intuition In Action class on Zoom med Stephen Rappaport. Kurs genom Kulturbryggan 
2020Logic Pro  Kurs genom Kulturbryggan 2020 
Odin week festival 2022 Holstebro 

 
S A M A R B E T E N  O C H  M E DA R B E TA R E  

Strandteatern har projekt styrda samarbeten med Region Halland, Laholms kommun, 
Studiefrämjandet Halland.  
Övriga samarbetspartners och uppdragsgivare:  
Internationella Gatuteater festivalen Halland, Teckningsmuseet i Laholm, Naturum 
Getterön, Stadsbiblioteken i Halland, skolor i Halland, Scensommar i Växsjö, Laxöns 
förskolas pedagoger, Malå teaterförening, Hallands bildningsförbund, Statens anstalts 
styrelse Ljungaskog, Länsstyrelsen Halland m.fl. 

Under 2020-22 har Strandteaterns arbetat tillsammans med fria kulturaktörer som: 
Eric Olsson, Ida Cronqvist, Fia Forslund, Karin Bertling, Magdalen Granholm, Ida Cronqvist, 
Chris Durrafourd mfl men framförallt med Ariel Striim och Linnea Ytterlid. 
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