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Historien om Bodri

En berättelse om vänskapen som överlevde förintelsen. Från 8 år
”imponerande gestaltning”
Margareta Sörenson, Expressen
”Det här är teater som lär väcka barnens frågor och tankar, scenkonst att mötas kring”
Anna Ångström, SvD
Hunden Bodri är navet i Teater Barbaras nya föreställning Historien om Bodri. Pjäsen är baserad på Hédi Frieds
och Stina Wirséns barnbok med samma titel som utkom 2019 (Natur & Kultur).
Hédi och hennes familj blir under 2:a världskriget deporterade till Auschwitz och kvar hemma på gården blir
hunden Bodri. Hédi och hennes syster Livia förlorar sina föräldrar i lägret men systrarna överlever. De tänker
ofta på den lyckliga tiden då de var tillsammans med sin vän. Och medan årstiderna skiftar till vinter, vår,
sommar och höst väntar den trofasta Bodri i trädgården under trädet där de brukade klättra och leka.
Vid befrielsen 1945 återvänder systrarna till sitt hus och återförenas med sin kära Bodri som väntat på dem.
Historien om Bodri är en poetisk dockteaterföreställning och ett vittnesmål om Förintelsen ur barnets perspektiv.
”…..jag var ett lyckligt barn i en lycklig stad, det som hände sen är svårt att berätta om och svårt att lyssna
på. Jag vill ändå berätta och jag vill att du lyssnar. Vi har alla ett val, vi kan välja det goda.” Hédi Fried

Maxpublik 60 elever Längd 35 min Åldersgrupp åk 2-5 Spelyta 4 x 4 m, normal takhöjd Bygg/riv 2,5 h / 1 h
El 2 separata10 Amp Mörkläggning Ja, nödvändig. Föreställningspris 10.500 före eventuella subventioner.
På turné tillkommer resor, trakt & logi för 3 pers. 2:a föreställning samma dag/lokal 8.500 kr före subventioner.
Regi, dramatisering Johan Ehn Medverkande Anders Jansson & Violetta Barsotti Stephan Scenografi, kostym
Stina Wirsén, Johan Ehn & Jenny Bjärkstedt Dockmakare Jenny Bjärkstedt Musik, ljud Rickard Folke Ljuskonsult
Micke Tham Foto Anders Thessing Producenter Anna Stigert & Erika Häll Förlag Colombine Teaterförlag
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