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BORÅS TIDNING

TRANEMO

F atima och Maja är 
bästa kompisar. Men 
efter sommarlovet 

har Maja förändrats. Hon 
hänger plötsligt med de 
coola i klassen och vill inte 
umgås med Fatima längre. 
För att inte bli utanför bör-
jar Fatima ljuga, och har 
snart trasslat in sig i en re-
jäl härva. Hon blir dessut-
om osams med både sin 
pappa och killkompisen 
Rasmus.

För att få hjälp vänder 
hon sig till publiken. Ned-
anför scenen i medborgar-
huset sitter klass 4–6 på 

Limmaredsskolan, och de 
ropar ut förslag till Fatima.

– Berätta sanningen! 
Säg förlåt!

Fatima provar barnens 
förslag, och efter att ha 
pratat med både pappa 
och Rasmus börjar situa-
tionen reda ut sig, och i 
slutet har hon fått tillbaka 
sina vänner igen.

– Pjäsen handlar om 
rädslan att hamna utanför 
och inte passa in, och hur 
långt man kan gå för att 
försöka göra det. Mycket i 
den här åldern handlar 
om att passa in i ramen, 

och paniken när man inte 
gör det, säger regissören 
och manusförfattaren Su-
sanne Lindberg.

Pjäsen sätts upp av tea-
tergruppen Tage Granit 
som blandar filmsekven-
ser och scenkonst med in-
teraktiv teater, där publi-
ken får hjälpa till. Elever-
na Mahria Rahimi, Svea 
Lindblad Andersson och 
Diana Ciolpan tyckte före-
ställningen var rolig, och 
att det var lätt att känna 
igen sig.

– Jag kan också bli arg 
ibland, så jag kände igen 
mig. Då brukar jag prata 

med mina föräldrar, säger 
Svea Lindblad Andersson.

– Ibland känns det så som 
i pjäsen, jag tror att många 
unga lever så. Men det är 
viktigt att prata med någon, 
säger Mahria Rahimi.

– Och att våga säga san-
ningen, säger Diana Ciol-
pan.

Skådespelarna som  spe-
 lar Fatima och Rasmus/
pappan, Edda Edlund och 
Adam Schmidt, är impo-
nerade av dagens publik.

– De tyckte jag skulle be-
rätta sanningen direkt, 
det händer nästan aldrig. 

Det märks att barnen tyck-
er det är roligt när det de 
säger händer på scen, att 
de får prova och testa olika 
situationer, säger Edda 
Edlund.

– Det är alltid kul att för-
hålla sig till vad barnen 
vill. Barn vill alltid väl, det 
kan komma förslag på en 
del larviga saker först, 
men de vill alltid lösa situ-
ationen i slutet, säger 
Adam Schmidt.
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Är det okej att ljuga för att passa in? Vad gör man när ens kompis bara hänger 
med andra? Mellanstadieeleverna på Limmaredsskolan fick hjälpa till att lösa 
knepiga situationer under föreställningen ”Fatimas resa”.

När Fatima (Edda Edlund) blir utfryst i skolan ljuger hon för sin pappa (Adam Schmidt) om att hon är sjuk för att slippa gå dit.

Fatima (Edda Edlund) ber om publikens hjälp för att lösa sin situation. Mahria Rahimi, Diana Ciolpan och Svea Lindblad Andersson tyckte det var en 
rolig föreställning. 

Barnen från Limmared  
kommer till pjäsens räddning

KONST I HELA SJUHÄRAD
Konstrunda: Det är dags för 
Konstliv Sjuhärads årliga 
konstrunda. 45 konstnärer 
från hela Sjuhärad deltar 
och flera av dem finns på 
nära håll som Hillared, Tra-
nemo, Uddebo, Ambjörnarp 
och Håcksvik. Samlingsut-
ställningen på Ålgården i 
Borås har vernissage på fre-
dag.
Sjuhärad lördag och söndag 
kl 11-17

DET HÄNDER I FABRIKEN
Marknad: Gula fabriken vill få 
fler att hitta nyttan med att 
använda snickeriets möjlig-
heter. På lördag visar fören-
ingen upp sig och arrangerar 
en marknad med hantverk, 
design och mat bland annat.
Gula fabriken Tranemo lör-
dag kl 11-16

FOTBOLL I SVENLJUNGA
Sport: På lördag blir det fot-
bollsfest på Högvalla när 
barn och ungdomar utmanar 
sina föräldrar på plan. Det 
blir dessutom tävling i 
straffspark och speedshoo-
ting. Dagen avslutas med 
damlagets sista hemma-
match.
Högvalla Svenljunga lördag 
från kl 10

INTERNATIONELL KAKFEST
Fika: Världsmedborgarveck-
an avslutas med ett kakalas 
av rang i både Svenljunga 
och Tranemo. Det är dock 
upp till besökarna att se till 
att det blir bullar på bordet. 
Bege dig till biblioteket och ta 
med ett eget bakverk.
Svenljunga och Tranemo lör-
dag kl 11-12.30

VAD GÖR MITT  
BARN PÅ NÄTET?
Föreläsning: Maria Dufva fö-
reläser för föräldrar och an-
dra vuxna om barns liv på in-
ternet. Föreläsningen är gra-
tis. 
Tranängsskolans aula i Tra-
nemo tisdag kl 19

GUIDEN
Marie Haglund tipsar om 
fem saker du kan göra i veck-
an i Kind.


