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Öar och hav

1. Fastlandet

2. Fläsklösen

 3. Maquarieön

4. Stilla havet

5. Vilda havet

6. Stelande havet

7. Ensamheten

8. Thule

Teater för världens 
viktigaste publik

Vi på ung scen/öst spelar teater för barn och unga från 6 år 
och uppåt, med fokus på elever och skolor i Östergötland.

Vår teater startades 2001 och är en självständig del av 
Östgötateatern. 

Sedan starten har vi varit en av Sveriges ledande scener 
inom scenkonst för barn och unga. 

Vi producerar 4-5 egna uppsättningar per år, oftast helt 
nyskrivna pjäser. Föreställningarna spelas på 
fasta scener i Linköping och Norrköping, och i 
klassrum runtom i Östergötland. Regionens skolor 
ser föreställningarna gratis.

Barn och ungas drömmar och rädslor förtjänar att tas på 
allvar. Därför vill vi skapa kvalitativ scenkonst som ställer 
frågor, utmanar och lockar till skratt.

Läs mer på www.ungscen.se
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Karaktärsbeskrivningar
5. Ensamma valen

Missförstått monster som egentligen är den ensammaste och 
dystraste valen i världen. Valen sjunger på fel frekvens och är 
därmed dömd till ett liv i ensamhet eftersom ingen annan val 
kan höra dess sång. Men Kalle-Stina kan höra valen.

6. Kalle-Stina

29200 dagar gammal, lever ensam på den mycket lilla ön 
Fläsklösen. Hen lyssnar på radio och sänder ut radioprogram 
som hen inte vet om någon lyssnar på. Kalle-Stina drömmer 
om att resa så långt bort det går, till en plats hen sett i sina 
drömmar. En ö där alla pratar alla olika språk men förstår 
varandra ändå. 

7. Kaj Solus

Poetisk äventyrare som slår världsrekord efter världsrekord 
över himlavalven. Har kraschat otaliga gånger och har lika 
många tatueringar. Kai betyder ”hamn” och Solus betyder 
”ensam”.  Kai Solus gillar att prata svengelska och älskar det 
gamla ordet ”agglofantisk”, som betyder ”enormt” eller 
”helt utan jämförelse”. 

8. Bolagschefen Bosse Bjurvall

Upptagen av att köra motorbåt, rida, bygga lyxhotell och tjäna 
massor av pengar. Men under ytan är Bosse trött, ofantligt trött, 
och vill bara drömma sig bort.

9. Ovädret

Fjorton upprörda vindar som har gått samman till en storm. 
Stormen drar in över Fläsklösen och sätter skräck i övärlden! 
Stormen bär med sig hagel stora som bowlingklot och blixtar 
som skjuter åt alla håll. Det är den argaste och farligaste storm 
som någonsin setts.  

10. Radion

Kalle-Stinas radio som rapporterar om alla sorters viktigheter. 
Från sjöoväder till brådskande äventyrsnyheter.

Scenbilder

1.
 
Hur det såg ut när Kalle-Stina fick två oväntade besök på 
samma dag, samtidigt som ett oväder var på väg in över 
Fläsklösen.

2.
 
Hur det såg ut när Kalle-Stina flög iväg med Kai Solus men 
överraskas av stormen.

3.
 
Hur det såg ut när Kalle-Stina träffade en ledsen val på den 
snötäckta ön Ensamheten. 

4.
 
Hur det såg ut efter att stormen dragit förbi Fläsklösen, Bosse 
fått en radio och Kalle-Stina beslutade sig för att resa. 


