
Äntligen ska syskonparet Nima och Sam få åka första turen på sin moppe. Storasyster Nima ska 
köra och lillebrorsan Sam ska få sitta på bakplätten. De har väntat länge. De har fixat likadana 
hjälmar. De är redo att köra mot horisonten och inte titta tillbaks. Vad finns där att titta tillbaka på? 
Ungarna i skolan och deras kalla blickar. Jobbiga Moppegänget som lurar runt varje hörn med sina 
bajsbruna gängjackor. Nej tack! Det måste finnas något annat därute.

Men precis innan de ska åka iväg händer något, mammas gamla mecklåda dyker upp.  
 Moppen blir trimmad. Blir cool nog. Nima åker iväg med moppegänget. Sam blir  lämnad ensam. 
En  elektrisk stöt! Sam förvandlas mer och mer till en robot.  

Du gnisslar är en fartfylld klassrumsmusikal om grupptryck, om att tillhöra och om  syskonkärlek.

Av Elsa Berggren

Regi Elmira Arikan

Scenografi & kostymdesign Sofia Romberg

Komposition & ljuddesign Hugo Therkelson

Mask- & perukdesign Agnes Kenttä

Skådespelare Lisa Hu Yu, David Nordström

FÖR ÅK 2–5

GRATIS 

FÖR SKOLOR I 

ÖSTERGÖTLAND*
SMAKPROV VISAS PÅ UNG SCEN/ÖST 21 FEB 2017 KL18–21

INFO OCH BOKNING:  013-37 77 77 • BILJETT@UNGSCEN.SE 

SPELTIDER OCH PLATS
Spelas måndag–fredag • 3 mars–9 juni 2017
Kl 10.00 och 12.30 eller lämna önskemål vid bokning
Föreställningen spelas på plats i ditt klassrum för en klass i taget
Längd: 60 min
ung scen/öst är en självständig del av Östgötateatern, som sedan starten 2001 varit en av Sveriges 
ledande scener inom scenkonst för barn och unga. Vi spelar teater för barn och unga från 6 år och uppåt.

*Regionens politiker har beslutat att alla elever och lärare i Östergötlands län går kostnadsfritt på
 ung scen/östs föreställningar. 

 gnisslar
 Du

Om man kunde trimma upp en bror
Få en finare version
Om man fick trycka på massa knappar
Och bli den man vill va
Tänk om man bytte allt som känns
Varje sårad komponent
Mot en helgjuten, obruten, 
framskjuten, insluten en
Som klarar av


