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Melesio och Hedvig träffas i lekparken. De försöker leka men de är så olika 
att det bara blir fel.  När allt är som mest hopplöst blåser det upp till storm!  
Ut på havet, upp på högsta vågen! Ska ni med? 
 

Max publik (från 4 år) 60 barn 
Max publik (åk F-3) 90 barn 
Längd  ca 30 min 
Spelplats golv, publiknära 
Yta för spelplats 6x6 meter 
Pris skola/förskola 9500:- 
Andra fst. samma dag/plats 7500:- 
Offentlig föreställning 11.000:- 
Resa 50:-/mil 
Logi två pers. i ett dubbelrum 
Mörkläggning  önskvärt 
Bygg/Riv 2,5/1,5 
Medverkande  2 skådespelare  
El  16 A 

 ”Väldigt, väldigt roligt och något att ta på allvar” 
 vadhanderivasteras.se 
 
 ”Välgjort, välspelat och en ovanligt fullmatad  
halvtimme. Upplev den!"  VLT 

Teater Tropos har uppsökande föreställningar 
för målgrupper från fyra och upp till vuxna. Vi 
kan ta med två olika föreställningar på samma 

turné.  
Hela vårt utbud finns på www.teatertropos.se 

Från 4-9 
år/familj 
 

Hedvig har alltid en bula i pannan. Hon 
är en livlig unge som inte kan sitta still. 
Melesio däremot gillar lugn och ro. Han 
tycker inte om för mycket rörelse och 
ljud och han blir ofta rädd. Till och med 
för sin egen fis.  
 

Hedvig och Melesio möts på lekplatsen 
och föräldrarna tycker att de ska leka 
med varandra. Men det går inte. Dom 
passar inte ihop. Men det förstår inte 
föräldrarna. Istället berättar Hedvigs 
pappa och Melesios mamma att de ska 
gifta sig och bo ihop. Hedvig och 
Melesio kommer att bli som syskon och 
få dela rum.  
”Det blir väl kul?” tjoar föräldrarna.  
 

Men precis just då kommer en vind i 
seglet på Bulans segelbåt och hon och 
Fisen rymmer ut på ett rimmat äventyr 
för att slippa de besvärliga föräldrarna.  
 

Föreställningen är en hyllning och 
kärleksförklaring till fantasin och leken. 
När barnen glömmer bort sig tar leken 
med dem på en resa där svårigheter 
vänds till möjligheter.  
 

Bulan och Fisen 


