
Malin Molin, Oskar Stenström och Sanne Ahlqvist Boltes låser upp sina 20 år gamla 
dagböcker och avslöjar sina hemligheter. Avslöjandena är sedan länge preskriberade, 
dock fortfarande aktuella - något som bekräftas av årskurs 5 på Möllevångsskolan i 
Malmö. Eleverna där har själva delat med sig av sina hemligheter och tankar. 
Manuset bygger på insamlade dagboksinlägg från olika generationer som 
dramatikern Alexandra Loonin, även aktuell med Sång till välfärden på Riksteatern, 
nu sammanställt för den unga publiken. 

Totalt har ett 20-tal dagböcker delats med oss. Även om innehållet skildrar 
individuella problem, återkommer samma teman gång på gång. I Hemligt utgår 
skådespelarna från sina yngre jag och låter dem mötas i fiktionen där de försöker 
navigera i sin vänskapsrelation. Var och en söker sin identitet och hemlighåller 
minsta egenhet för att passa in.

20 ÅR GAMLA DAGBÖCKER ÖPPNAS I 
KLASSRUMSFÖRESTÄLLNINGEN HEMLIGT

” Jag skulle vilja ha en drömkompis som kan flyga och ta med mig till en 
massa olika länder. Drömkompisen skulle kunna hålla hemligheter och vara 
rättvis mot alla.” - Sanne, 12 år

Pressmeddelande Banditsagor 2018



“Jag vill ha en vän som jag prata med om det som händer just mig. Vännen 
ska lysna...” - Oskar, 11 år 

Banditsagor fortsätter nyfiket kombinera teknik och teater - här vidareutvecklas 
tekniken från biblioteksföreställningen Gallring pågår som spelades för en vuxen 
publik. Åskådaren får ta på sig hörlurar och skådespelarna ikläder sig små 
mikrofoner. Resultatet blir en filmisk teaterupplevelse där förinspelade tankar 
blandas med hemliga viskningar och känslan av att tjuvlyssna på ett pågående 
samtal. Publiken upplever genom denna form sitt eget klassrum från ett nytt 
perspektiv och får vara flugor på väggen i en alternativ verklighet. Jonas Åkesson, 
nu aktuell med den uppmärksammade bilföreställningen Blue Dreams, står för för 
komposition och ljuddesign.

“Jag har ju inte direkt nån som jag kan va med om vi blir ovänner för annars 
är jag bara med dom eller så är jag själv”  - Malin, 11 år



MÅLGRUPP  10 - 12 år    LÄNGD 45 min    SPELPERIOD VT 2018 - HT 2018

GENREP + Möjlighet att träffa elever från referensgruppen. 27 feb 12.30 på Möllevångsskolan i malmö.  

PREMIÄR 2 mars kl. 12.30 på Möllevångsskolan i Malmö. 

OFFENTLIG PREMIÄR Teaterns dag 10 mars kl. 12.00 på ABF i Malmö.

OM BANDITSAGOR  

Banditsagor är en fri professionell scenkonstgrupp med bas i Malmö som sedan 
starten 2008 spelat för både barn och vuxna. Främsta spelplats är skolor och  
bibliotek. Hemligt är Banditsagors första föreställning specifikt framtagen för 
klassrummet.

DRAMATIKER  Alexandra Loonin 

REGI Ensamble 

PÅ SCEN Malin Molin, Oskar Stenström &  Sanne Ahlqvist Boltes

MUSIK/ LJUDDESIGN Jonas Åkesson

PRODUCENT Amanda Lindblad

HEMLIGT


