
SAGAN OM PERSEUS   

Ett axplock av alla kommentarer om föreställningen från elever/lärare                   
 
Hej teater Barbara! 

 
Här kommer kommentarer kring Sagan om Persevs från mina elever i klass 6:3 på Ängskolan i Sundbyberg och 
ännu ett stort tack för en fantastisk föreställning! 
  
”Skådespelarna var skickliga som inte använde några grejer. Bra att de var stränga från början!” 
  
”De var duktiga som skådespelare och roliga!” 
  
”De var bra för att de visste vad de skulle göra!” 
  
”Pjäsen var bra men konstig för att alla bytte plats med alla hela tiden och sen hoppade de från 2000-talet till 
jättelångt bak i tiden. Dom pratade som om dom var på 2005-talet men själva pjäsen skulle vara hur långt bak i 
tiden som helst!” 
  
”Jag fattade inte så mycket i början. Sen tyckte jag att teatern var kul… Det var humor i den. Den var lite konstig 
när dom låg på golvet och den där blå filten var över. Fattade inte det.!” 
  
”Jag tyckte själva handlingen var jättebra men det var för lite skådespelare och för lite saker på scenen” 
  
”Teatern var jättebra, fina scener och bra rollspel. Den var jätterolig att titta på!” 
  
”Pjäsen var en av de bästa jag sett med skolan. Den var väldigt rolig. Skådespelarna var duktiga på att uttrycka 
känslor.” 
  
Malin Hörlén, Lärare åk.6 Ängsskolan, Sundbyberg 

 
”För att det ska bli succé krävs något mer än budskap.  
Teaterensemblen har hittat en perfekt ton för att attrahera publiken och titta vidare” 
 
Pär Sahlin, högstadielärare Södermalmsskolan, Stockholm 

 
Hej!  
Vi var hos er den 19/10 med ett par naturvetar-ettor och såg Sagan om Perseus. De flesta var jättenöjda, så även 
vi lärare. Här följer några citat från elevreaktionerna: 
  
”Den var jättebra och rolig. Fem stjärnor av fem!” 
  
”Skådespelarna var otroligt duktiga. De spelade så många roller men höll isär olika personer så bra, att det inte 
var det minsta svårt att förstå.” 
  
”Teatern var annorlunda på ett bra sätt. Den var rolig och spännande och man skrattade konstant. Jättebra 
skådespelare!” 
  
”Väldigt duktiga skådespelare. Massor av humor. Det kändes nästan som man själv var delaktig i pjäsen. Tufft 
ljud-och ljusarrangemang. Jättebra!” 
  
”Häftigt med så många karaktärer på tre personer.” 
  
”Er teater var mycket välgjord. Samtidigt som det var lärorikt var det roligt och alla skådespelarna var mycket 
duktiga.” 
  
Härlig teater! Fortsätt så! 
Hälsningar  
Anna-Lena Sundberg, lärare Sjödalsgymnasiet,  Huddinge 
 


