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Hon älskar kombina-
tionen av starka be-
rättelser och skapan-
de och berättar gär-
na sagor för vuxna. 
När Irene Hedin möt-
te dockteatern väck-
tes något inom hen-
ne. 
FrösöN  Vi är inte många 
som hittat till Teater Dock-
an och Jag en lördag i febru-
ari men är lika välkomna än-
då. En trappa ner i Klockhu-
set på Frösö strand väntar 
ett himmelrike för min pys-
selfrälsta femåring: äggkar-
tonger, glitter, limpistol, ty-
ger, utklädningskläder, ar-
tist books som fått fötter, 
leksaksvärldar och dockor. 
En gigantisk nallebjörn och 
några små visar vägen in. 

Det är tolv år sedan Irene 
Hedin startade sin enmans-
teater Teater Dockan och 
jag. Hon kombinerar dock-
teater med skaparverkstä-
der, mest för små men ock-
så för stora.

– Jag tycker sagor har så 
många dimensioner så de 
passar lika bra för vuxna, 
säger hon.

Hon vill också ge vuxna 
möjligheter att skapa, efter-
som de har färre chanser till 
eget skapande än barn. 

Själv upptäckte hon dock-
teatern genom en öppen 
Waldorfförskola som hon 
besökte med sitt yngsta 
barn. 

– Det var något inom mig 
som väcktes, säger hon. 

Uppväxten i Malung rym-
de inget liknande: 

– Jag tar igen lite av barn-
domen, jag tycker det är väl-
digt roligt att skapa själv, 
skrattar hon.

Hon började spela hemma 
med sina egna barn och ef-
tersom växte verksamhe-
ten. Hon är lågstadielärare 
och har genom åren gått 
kortare kurser i dockteater, 
just nu i terapeutisk dockte-
ater.

Vi går in i den lilla salongen 
där dagens föreställning 
väntar: HC Andersens 
konstsaga Den fula ankung-
en. Hon har flera uppsätt-
ningar på repertoaren men 
den här har nyss haft premi-
är. Tjajkovskijs Svansjön 
ackompanjerar berättelsen 
om den dungrå ungen som 
skiljer ut sig från de gula 
plastsyskonen och deras 
ankmamma. Spelstilen lig-
ger nära barnets egen lek, 
här blir en mössa som 
krympt till en gran och lek-
saker blandas med den 
stickade hönan och de 
handgjorda svanarna. Den 
lilla publiken följer upp-
märksamt sagan. 

Sedan går vi tillbaka till 
skaparrummet:

– Jag älskar kombinatio-
nen av starka berättelser 
och skapande, säger Irene 
Hedin.

Skaparverkstaden tar vid. 
Uddasockorna i en låda blir 
med enkla grepp till hand-
dockor, kanske i form av en 
ankunge. Femåringarna 
lockas av toarullar och flört-
kulor, en minimelloartist 
och prinsessan Mollylina 
växer fram. 

– Tanken är att barnen ska 
ha med sig något som på-
minner om berättelsen, då 
kan de gå vidare med berät-
telsen hemma sedan, säger 
Irene Hedin. 

 Text & Foto
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Irenes enmansteater fyller tolv

Irene Hedins enmansteater har nyss haft premiär på Den fula 
ankungen.  FOTO: Malin PalMqvisT

”Jag tycker det är väldigt ro-
ligt att skapa själv”, säger Ire-
ne Hedin.  

Noel Bergman, 5 år, bestäm-
de sig för att skapa en mini-
melloartist.  

Hilma Palmqvist Adolfsson, 5 
år, är precis klar med prinses-
san Mollylina.  

I källaren finns ett himmelri-
ke för pysselsugna.  

”Tanken är att barnen ska ha 
med sig något som påminner 
om berättelsen, då kan de gå 
vidare med berättelsen hem-
ma sedan”, säger Irene He-
din.  

Hilma Palmqvist Adolfsson och Noel Bergman botaniserar i 
utklädningskläderna.  

Jag tycker sagor har 
så många dimensio-
ner så de passar lika 
bra för vuxna.
Irene Hedin.

LiNKöpiNg  En finalplats i 
Melodifestivalen, vad 
kostar den? Tja, runt 40 
kebab med bröd, om 
man är Sanna Nielsens 
skivbolagsboss.

Sångerskan tog sig för sjätte 
gången direkt till final i Me-
lodifestivalen och sprutade 
traditionsenligt champagne 
framför kamerorna, men se-
dan firades hon på ett ovan-
ligt sätt. Plötsligt dök 40 ke-
babrullar upp på sånger-
skans bord.

– Det var en kille på mitt 
skivbolag som skrev på vår 
privata Facebook att om det 
går bra så bjuder jag alla på 
kebab. Efter deltävlingen 
påminde jag honom om det, 
säger hon.

Trots att det blir den sjun-
de finalen för Sanna (eller 
den sjätte om man är petig, 
2001 fanns inga deltävling-
ar) rankar hon lördagens av-
ancemang högst av alla.

– Jag är jättestolt över det 
jag gjorde i kväll och jag har 
aldrig njutit lika mycket 
som den här veckan. (TT 
Spektra)

 

Finalplats  
firades med 
40 kebab

Varsågod Sanna, 40 kebab 
med bröd. Det är du värd ef-
ter att ha tagit dig till final i 
Melodifestivalen.   

 FOTO: FREDRiK PERssOn / TT
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BARNTEATER  
Min nattresa med Dockteatern Tittut

Torvalla bibliotek torsdag 13 februari kl. 10.00
Kastalbiblioteket fredag 14 februari kl. 10.00

Östersunds bibliotek lördag 15 februari kl. 13.00 

Förhandsboka biljetter via resp. bibliotek
Östersunds bibliotek 14 30 50 Torvalla bibliotek 14 44 68 

Kastalbiblioteket 14 46 42 Entré 30 kr. 
Begränsat antal platser. Bokade biljetter hämtas 

senast 30 min innan föreställningen.

För barn 
2,5-6 år

Inte visuellt slående, 
men de är ensamma 
i stan. Inte något att 
minnas, men de har 
rutin. Inte stora nog 
för att spela så länge, 
men de vet hur man 
rockar.

ÖstersuNd  Under fredags-
kvällen stegade knappt 200 
betalande gäster in på Gam-
la Teatern för en musikkväll 
i IF Popgenis regi. 

Först ut var ynglingarna i 
Lumberjack and the Suits, 
ett östersundsband som lå-
ter sin musik cirkulera kring 
fartfyllda gitarrer och ban-
jospel. För att musiken är 
omtyckt finns det full för-
ståelse, men när killarna 
står på scenen är det ingen 
himmelsk upplevelse. Är 
det live ska detta också mär-
kas, Lumberjackorna är inte 
riktigt där ännu. Positivt 
med Lumberjack and the 
Suits: de är ensamma i stan 
med den här genren (blues-
grass), och de är unga. Nu är 
det bara lite utveckling som 
krävs.

Sedan var det dags för loka-
la Eastwick, och med ålder 

kommer rutin. När någon 
har tränat ett helt liv på sitt 
instrument, eller åtminsto-
ne under bra många år, 
märks detta knappt alls. 
Varför? För att det spelar 
fläckfritt. Hade det låtit för-
färligt skulle man lägga 
märke till det mer. De har 
scenvana och är skickliga, 
men spelningen på Gamla 
Teatern kommer väl ingen 
minnas som den gången de 
blev frälsta av musiken.

Hellsingland Underground, 
kvällens dragplåster, äntra-
de till slut scenen. Nu hän-
de något. Aldrig har väl en 
basist dansat så bra. Aldrig 
har väl en sologitarrist stud-

sat runt så mycket. Hell-
singland Underground är 
ett bra liveband, så är det 
med det. Men, de spelar lite 
för länge. De spelar så länge 
att man tröttnar och tänker 
”kanske en tur till toaletten 
nu mellan låtarna”. Hell-
singland Underground är 
bra, men de är inte stora nog 
för att spela i en timme och 
20 minuter. Inte på samma 
sätt som, säg, The Hives. En 
timme och 20 minuter krä-
ver ett band med legendsta-
tus. Kanske är Hellsingland 
Underground på den nivån 
om några år.
 Atle Morseth Edvinsson
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Aldrig har en basist 
dansat så bra

Sångaren Charlie Granberg i Hellsingland Underground kan 
konsten att underhålla. FOTO: ATle MOrseTh edvinssOn

Irenes enmansteater fyller tolv

Mellan banden tar 
det sådan otroligt 
lång tid så jag får stå 
och smådansa på 
plats för att inte mi-
na stumpar till fos-
singar ska slå rot i 
marken. Långa vän-
tetider och rätt trist 
musik gjorde deltäv-
lingen i Wacken me-
tal battle riktigt trå-
kig.
ÖstersuNd  Summoned tide 
från Robertsfors var först ut 
på scenen. Med en nästan 
bisarr syntdimma kämpade 
de sig genom ett antal låtar 
under sina tilldelade 20 mi-
nuter. Vid sidan om rätt häf-
tig falsettsång från sångaren 
och en stenhård tjej på bas 
så var det inte så mycket 
mer än det. Eller jo, deras 
roadie såg precis ut som 
min bror. Det var rörigt, 
spretigt och tråkigt. Trots 
detta vann de deltävlingen 
och åker för att tävla vidare 
i Falun.

Mellan akterna känns hela 
upplägget oförberett och 
konstigt. Banden spelade 

sin bestämda tid, och sedan 
var det en lika lång väntan 
mellan banden, samtidigt 
som en Slipknotplatta spru-
tades ut ur högtalarna. Det 
var inte direkt någon täv-
lingskänsla.

Offensive ground från Lu-
leå slafsade på med ett rik-
tigt hardcoreosande intro. 
Och det fläskades på något 
rejält, tills den finstämda 
sången dök upp. Då för-
svann hela känslan och det 
som hade kunnat bli riktigt 
hårt dök under ytan för att 
inte komma upp igen.

Jämtlands första band för 
kvällen var Lapis Lazuli. Det 
är enda syntbandet ikväll 
där inte instrumentet ligger 

som en smet över hela loka-
len, utan den används på ett 
riktigt bra sätt. Deras låt 
Burning Bridges har en skön 
hitkänsla med en blandning 
av snygga syntslingor, 
snygg sång och en tuggande 
gitarr. Trots detta visar sig 
20 minuter vara lite i över-
kant, och efter en kvart blir 
det segt. 

Myrah från stan har en rätt 
häftig domedagskänsla och 
sångaren ser ut som Hin hå-
les son. När de spelar en av 
sina låtar på svenska blir det 
lite Iodine Jupiter, någon 
slags konstig gothpoesi som 
mumlas över musiken i bak-
grunden.

Rikard Orvegård 

Småtrist kväll med den lede


