
familjeföreställningen 
VEM SKA TRÖSTA KNYTTET? 

Teater Kojan sätter upp en föreställning baserad på Tove Janssons välkända 
bok, Vem ska trösta Knyttet?  En färggrann, tankeväckande föreställning som 
behandlar känslan	   av	   utanförskap,	   svårigheten	   i	   att	   möta	   sig	   själv	   och	  
styrkan	   i	   att	   få	   vara	   tillsammans.	   Föreställningen väver ihop berättardelar, 
dans, dialog och musik. Ny instrumental musik är komponerad för 
föreställningen.	  

 

”Det var en gång ett litet knytt som bodde 

alldeles ensam i ett ensamt hus. 
Han var nog långt mer ensam än han trodde 

på kvällen när han tände alla ljus 

och kröp inunder täcket i sin bädd 

och gnällde för sig själv, för han var rädd. 
Därute gick hemulerna med stora tunga steg 

långt borta hördes mårrans tjut på nattens mörka väg 

och dörrar stängdes överallt och alla lampor brann 

hos alla stackars skrämda kryp som tröstade varann. 
Men vem ska trösta knyttet med att säga ungefär: 
på natten blir det hemska mycket värre än det är.” 

 

VEM SKA TRÖSTA KNYTTET? 

Premiär 4.2.2017 Vindängen, Esbo 
Föreställningen rekommenderas för barn i ålder 4-104 
Föreställningslängd: ca 40 min 
 
Regi: Ida Törnroos 
På scen: Axel Hanses, Kaisa Lallukka, Ida Törnroos 
Musik: Simon Strömsund 
Scenografi: Simon Strömsund 



Teater Kojan består av fyra professionella scenkonstnärer, Ida Törnroos, 
Axel Hanses, Kaisa Lallukka och Simon Strömsund. Tillsammans skapar de 
ett teater “krypin” där publiken möter fantasi, fart och förundran.  

“I Kojan vill vi skapa föreställningar som är visuellt starka och fysiskt 
uttrycksfulla. Vi vill uppmana och stöda publiken i att skapa egna bilder och 
tolkningar genom de intryck vi ger.“ Ida Törnroos, regissör 

Vem ska trösta Knyttet? turnerar i Finland hela året 2017. Knyttet 
besöker b.la. kulturhus, skolor, daghem och föreningshus.  
 

 
 
 
 
Uppföranderätt: Agency North/ Finlands dramatiker och manusförfattare 
Föreställningen är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum.	  	  
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