
Med sin humor och stilistiska förmåga skil-
drar Pernilla Stalfelt på ett roligt, fantasi-

fullt och sakligt sätt de stora existensiella frågorna. 
För små som för stora.
Om man händelsevis skulle tro att döden inte är 
ett lämpligt ämne för barn så blir man i ”Döden-
boken” övertygad om motsatsen. 
Det är svårt att förstå vad döden är, men lite grann 
kan man veta i alla fall. Till exempel att växter, 
djur och människor som lever måste dö till slut.
Inga undringar är för små, för stora eller omöjliga. 
Vart kommer man när man dör? Vad händer på 
en begravning? Var finns själen? Hur ser Gud ut? 
Om hon nu finns, vill säga. Vad blir man i nästa 
liv? En blomma? En älg eller en ängel? Kanske en 
stjärna på himlen? Inte blir man väl en pipande 
varmkorv?!!
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Har du hört att 
Rosie har bitit i gräset?
fritt efter Dödenboken av Pernilla Stalfelt

Pygméteatern stöds av Statens Kulturråd,  Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting

2006 satte Agneta Ehrensvärd upp en bearbetning av 
Dödenboken på Unga Dramaten. Pjäsen spelades 86 gånger 
för en livligt deltagande publik. 
Nu har Agneta regisserat en nybearbetning på Pygméteatern, 
även denna gång med David Mjönes i huvudrollen.

En pjäs i femton korta betraktelser kring 
livet och döden. 
Med mycket humor och lite sång och 
musik tar vi oss tillsammans med David 
Mjönes an de stora frågorna!

För barn mellan 4 och 10 år 
“Pygméteatern kan skatta sig lyckliga över att ha 
en så galet fin uppsättning under sitt tak...Varken 
helgerån eller trams. “Har du hört att Rosie bitit 
i gräset” är ett trösterikt spel att mota mörker och 
rädsla med. En stjärna på teaterkalaset.”
Pia Huss, Dagens Nyheter 

Regi, bearbetning: Agneta Ehrensvärd
På scen:  David Mjönes
Lokal:  Skall vara mörklagd
El:  10 amp jordat uttag 
Spelyta: Bredd 6 m, djup 5 m.  

Takhöjd 2,7 m

Bygg/rivtid:  2,5-3 timmar, Inlastning, 

Bärhjälp: 
Priser: 

ev. bygge dagen innan fst.
Ja!
10 800 kr, 8 000 kr för 2:a fst i samma lokal samma 
dag.    Resor 70:-/mil, logi och trakt för 2 pers.
Ring för mer info om subventioner i ditt län/kommun

Turnéperiod: Hela 2021 Ålder: Från 4 år • Speltid ca 35 min • Publik: max 80 barn

Vi har både lärarhandledning och en tematisk workshop i skuggspelsteater som 
kan knytas till pjäsen!


