
FAKTARUTAN            förskoleklass & lågstadie 
MEDVERKANDE: 2 skådespelare 
SPELYTA: 5 x 5 m. TAKHÖJD: 2,8 m. EL: 2 x 10 
ampere enfas  alt  1 st 16 amp trefas.   
PRIS: 9.000 kr. resa, traktamente o i 
förekommande fall, hotell tillkommer .
Två fst samma dag och i samma lokal: 13.000 kr 
PUBLIKBEGRÄNSNING: 80 barn(dock beroende på 
typ av spellokal)         LOKAL: spelas både som scen/
salong eller som rumsteater.
SCENBYGGE: 3 timmar. Rivtid: 1,5 timme. Bärhjälp 
och mörkläggning önskvärt

STRÅLANDE SCENÄVENTYR

poetisk och humoristisk berättel-
se/.../ 
Inte sedan Magnus, Brasse och 
Evas räknelek i barntv-klassikern 
”Fem myror är fler än fyra ele-
fanter” har väl siffror varit så här 
kul/.../ 

troligen en blivande barnteater
klassiker

Uppsala Nya Tidning 10/10 2015
(vänd för att läsa hela recensionen)

Lilla Nollan bodde på ett stort moln med 
alla de andra nollorna. 
Det var fint däruppe.
Som en stor studsmatta, var det.
Men så en dag hände det.
Lilla Nollan studsade så högt
att hon flög upp över molnkanten.
Ut bland stjärnor, solen och planeter,
månar och kometer
och
så
rakt
ner.
I ett stort vatten,
där bredvid en ö hamnade lilla Nollan.

Hon ser en rad små trevliga hus och med en 
snäcka på huvudet kravlar hon sig upp på 
ön och knackar på i det första huset. 
Där bor en smal pinne som inte riktigt vet 
vad han heter. 
-Det beror på vem jag står bredvid, förkun-
nar han.
Det är Ettan.
Lilla Nollan fortsätter till alla de andra husen
och i dem bor Tvåan, Trean, Fyran, Fem-
man, Sexan, Sjuan, Åttan och Nian.
Vissa är trevliga men de flesta gör narr av
lilla Nollan.
-Noll. Det var det dummaste namn jag hört,
säger en eller två.
-Det finns inte, säger en tredje.
-Noll är ju ingenting! Så säger var och var-
annan.
Men då mullrar jätten bakom berget och
siffrorna kryper  ihop till just
ingenting. Nu är Nollan någon att räkna
med och inte minsta rädd
beslutar sig den lilla för att
besöka den väldige...
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En lekfull räknelära 
om allas värde efter 
Inger och Lasse 
Sandbergs bilderbok 
“Lilla Nollan och dom 
andra”,




