Lars dagbok
Av Kristian Hallberg
Monolog för 10-13 år, samt familjepublik från 10 år. Speltid: 45-55 minuter.
Lars dagbok är en rolig och hjärtevärmande pjäs som utspelar sig under tre fantastiska och spännande dagar i elvaåriga Lars liv.
Lars känner sig som världens fegaste människa. Han vågar ingenting. Och han minns nästan
ingenting. Han orkar inte en enda dag till vara den här fega killen med ett tråkigt liv. Han får en
dagbok av sin mamma och bestämmer sig för att börja ett nytt liv. Den nya Lars ska bryta fram!
Lars dagbok griper rakt in i 10-13 åringens liv och vardag, med det stora social tryck de är under
och som domineras av spelplatserna: sociala medier, fritidsverksamhet och skolan. Pjäsen öppnar
för samtal om självbild, självförtroende, om att våra vara sig själv, och om skillnaden mellan den
människa man är innerst inne – som man kan skriva om i en hemlig dagbok – och den man framstår som i sociala medier.
Till pjäsen finns ett lärarmaterial med förslag till hur man kan arbeta i klassen.
Pjäsen är skriven av en av Sveriges mest anlitade dramatiker, Kristian Hallberg, och på scenen
står skådespelaren Pelle Hanaeus, känd för sin huvudroll i barn-tv-serien Vintergatan 5A, och med
stor erfarenhet av både teater och tv för barn. Regissör är Tove Jonstoij som även arbetar med
barnradio och barn-tv.

Pelle Hanæus är utbildad till skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har
startat och drivit fria teatergrupper, regisserat nyskriven dramatik, nycirkus och dansteater, undervisat på de fyra teaterhögskolorna, tagit artister till krisområden med
Clowner utan Gränser, lett magisterprogram på StDH och varit konstnärlig ledare för
Regionteater Väst. Han har gjort roller i nyskrivna pjäser och klassiker sedan 1992,
samt medverkat i fyra produktioner på SVT.

Tove Jonstoij är regissör och författare. Hon arbetar inom tv, radio, teater, film och
musik, ofta med barn som publik. Hennes produktioner präglas av en känsla för närhet, för röstens nyansrikedom, och av ett suggestivt berättande i bild och ljudbild.
Tove växlar mellan att arbeta i fria projekt och att verka som projektledare på UR.
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