
KULTURGARANTIN 
Årets tema för F-klass är känslor 

            Programmet ingår i Lomma kommuns KULTURGARANTI 
En professionell kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan 

lomma.se/kulturgaranti 

Kära nån! med Expressteatern 

 
Jag heter Viola, och är en pigg ungdom på åttio år! Ni ska få titta in hos 
mig och se hur jag har det. Mitt liv är så spännande! Det är kaffe som ska 
kokas, tidning som ska läsas, allt som händer i den stora världen! 
Men nu är kaffet klart. Tidningen var det.  Men var ligger glasögonen? Nej, 
nu ringer det på dörren! Vem kan det vara? Jag får väl öppna. Var är 
nycklarna? De ligger på bordet. Och där ligger glasögonen. Nu kan jag 
läsa tidningen. Oj nu ringer det igen… 
 
I föreställningen Kära nån! får den unga publiken även göra bekantskap 
med Marit från Härlig HemHjälp (HHH), som vänder upp och ner på Violas 
liv. Genom komiska förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga publiken 
uppleva att de kanske har mycket gemensamt med de äldre. 
 
Medverkande: Vidisha Mallik & Victoria Dedekam 
Av: Ed Damron & Vidisha Mallik 
Regi: Ed Damron & My Areskoug 
 
Föreställningen spelas på Expressteaterns egna scen, på Rörsjögatan i 
Malmö. 
 
Se klassens tider för busstransport med Bergkvara buss och 
föreställningsstart. Bussen hämtar er på skolan och kör tillbaka i direkt 
anslutning till föreställningens slut. Vid de tillfällen då olika skolor reser 
tillsammans, hämtar chauffören först upp den förstnämnda klassen. 
 
Programmet kan komma att ändras med kort varsel p.g.a. Coronapandemin. 
 
 

Frågor? 
Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson. 
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se  

Busstransport 
 
För de som har program kl. 09.15 
Avgång från skolan kl. 08.35 
Avgång från Expressteatern kl. 10.10 
 
För de som har program kl. 11.30 
Avgång från skolan kl. 10.50 
Avgång från Expressteatern kl. 12.25 

 
Program 
 
Måndag 14 mars kl. 09.15-10.00 
Alfredshällskolan FA 19 elever 
Alfredshällskolan FB  20 elever 
 
Måndag 14 mars kl. 11.30-12.15 
Rutsborgskolan åk. F  26 elever 
Montessori Bjerred åk. F  18 elever 
 
Onsdag 16 mars kl. 09.15-10.00 
Bjärehovskolan åk. F  33 elever 
Karstorpskolan Norra FB  21 elever 
 
Onsdag 16 mars kl. 11.30-12.15 
Löddesnässkolan åk. F  33 elever 
 
Torsdag 17 mars kl. 09.15-10.00 
Alléskolan FA  24 elever 
Alléskolan FB 23 elever 
 
Torsdag 17 mars kl. 11.30-12.15 
Fladängskolan FA 23 elever 
Fladängskolan FB  25 elever 
 
Fredag 18 mars kl. 09.15-10.00 
Karstorpskolan Norra FA  32 elever 
Karstorpskolan Norra FC  18 elever 
 
Fredag 18 mars kl. 11.30-12.15 
Strandskolan FA 23 elever 
Strandskolan FB 22 elever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mattias.nordahnlarsson@lomma.se

	Jag heter Viola, och är en pigg ungdom på åttio år! Ni ska få titta in hos mig och se hur jag har det. Mitt liv är så spännande! Det är kaffe som ska kokas, tidning som ska läsas, allt som händer i den stora världen!
	Men nu är kaffet klart. Tidningen var det.  Men var ligger glasögonen? Nej, nu ringer det på dörren! Vem kan det vara? Jag får väl öppna. Var är nycklarna? De ligger på bordet. Och där ligger glasögonen. Nu kan jag läsa tidningen. Oj nu ringer det igen…

