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Nu tassar mumintrollen på
Västmanlands Teater
I år skulle Tove Jansson fyllt 100 år. Hennes berättelser om mumintrollen har fångat
miljontals läsare runt om i världen, både stora och små. Nu sätter Västmanlands Teater
upp familjeföreställningen Trollkarlens hatt – ett muminäventyr. Den 22 november kl 16
är det premiär!
Tove Janssons förtrollade värld har länge intresserat regissören Ulla Tylén. Idén till föreställningen
föddes redan för tio år sedan och kombinerar både barnteater och mask. Alla muminkaraktärer i
Västmanlands Teaters uppsättning bär helkroppsmasker, något som inneburit nya utmaningar både
för regissör och skådespelare.
– Utmaningen har varit att få skådespelarna, trots den här enorma begränsningen som det betyder
att sätta på sig ett helt huvud och dessutom vara i en kroppsmask, att känna sig bekväma med det.
Nyfikna på det! Att börja sitt skådespelarbete utifrån de begränsningarna. Det är min stora utmaning
i det här, säger regissören Ulla Tylén.
Föreställningen bjuder in publiken till en magisk värld. Ulla Tylén berättar:
– Den här uppsättningen har en ovanlig form jämfört med dagens interaktiva teater där man ofta
drar med barnet i tilltalet. I Trollkarlens hatt bjuds barnet in till en egen värld som vi inte vill bryta.
Det är också en utmaning, hur skapar vi den? Muminfigurerna lever i den här världen, och barnen får
komma och tjuvkika. De kommer aldrig få se skådespelaren bakom masken.
– Ett av våra viktigaste uppdrag är barn- och ungdomsteater. Med mask och dockor bygger vi upp en
fantasivärld som är viktig för barn att få utforska, säger teaterchefen Kajsa Giertz.

Om pjäsen
Allt hade varit som vanligt om bara Muminfamiljen inte hade hittat den där hatten. Nu var hela
Mumindalen upp och ner. I samma stund som Mumintrollet råkade tappa något i hatten började
märkliga saker att hända. Äggskal förvandlades till moln och vattnet blev till saft. Det kokade och
pyste ur hatten.
Trolldom hade kommit till dalen och med den började både härligheter och faror tassa kring deras
hus. Det skulle bli en tid att minnas…

I Rollerna
Mumintrollet Cicilia Sedvall
Muminmamman Susanne Gunnersen
Muminpappan Anders Larsson

Hemulen Jan Modin
Sniff Elin Norin
Bisamråttan Bodil Malmberg
Snusmumriken Jesper Feldt
Tofslan Jesper Feldt
Vifslan Bodil Malmberg
Mårran Johan Åberg
Trollkarlens röst Jan Modin
Av Tove Jansson
Regi Ulla Tylén
Dramatiker Camilla Blomqvist
Scenografi Sven Dahlberg
Ljussättare Anders Lundkvist
Musik Anders Larsson
Muminkaraktärer/tillverkning Tjåsa Gusfors
Kostym/kostymtillverkning Bitte Palm
Attributmakare Sara Selander
Rekvisita Cais-Marie Björnlod, Linn Westin
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