
En värld som ska-
pas ur ett krossat 
ägg, en gammal gäd-
da som förvandlas till 
ett magiskt instru-
ment, en ensam båt 
som gråter på en 
strand och längtar ut 
till havs… Följ med 

på halsbrytande äventyr i det finska sagolandet Ka-
levala där vad som helst kan hända! Spännande, ro-
ligt och vackert om vartannat. Berättare: Mikael 
Öberg. Målgrupp: 7 år och uppåt.

Varje morgon sän-
der guden Oden ut 
sina korpar. De fly-
ger över jorden och 
ser världarnas vim-
mel av människor 
och gudar, jättar och 
vidunder och allt 

vad de har för sig. I den här berättarföreställning-
en ger Fabula liv åt vikingarnas gudasagor, ful-
la av mystik, spänning och oefterhärmlig humor. 
Målgrupp: 7 år och uppåt.

Följ med in i Edgar 
Allan Poes gastkra-
mande berättelser, 
där mörka källare 
och dimmiga grän-
der döljer händelser 
som får håret att 

resa sig. Poe räknas som en av förgrundsgestal-
terna till skräcknovellen, den kusliga genre som i 
tvåhundra år utmanat läsare världen över. Före-
ställningens historier anpassas efter publikens ål-
der. Målgrupp: 14 år och uppåt.

Fabula Storytelling
berättar klassiker
Fabula Storytelling har tagit fram en rad nya föreställningar base-
rade på några av världens mest älskade och lästa berättelser. Fö-
reställningarna inspirerar publiken till läsning och vi kan dessutom 
bjuda på bokpresenter så långt som vårt lager räcker! Kontakta oss 
för priser och information om våra subventioner.

Kan människan ska-
pa liv? Bör vi i så fall 
göra det? Eller är det 
början till vår under-
gång? Frankenstein är 
berättelsen om en ve-
tenskapsman och den 
monstruösa varelse 
som han skapar. Hör 
denna klassiker som 

firar 200-årsjubileum 2018! Bearbetad till muntligt be-
rättande och framförd av Mats Rehnman, ackompanjerad 
av musikern Ola Johansson. Målgrupp: 10 år och uppåt.

Scheherazade ho-
tas till livet av en 
brutal envåldshärs-
kare. Men så börjar 
hon berätta historier 
för honom. Historier 
så spännande så att 

han gång på gång skonar hennes liv bara för att få 
höra mer. Vi bjuder på ett urval av alla de 1001 be-
rättelser som finns samlade i denna klassiska bok, 
från persisk, arabisk och indisk berättartradition. 
Målgrupp: 10 år och uppåt.

Hur räddar man sig 
från trollen? Vad kan 
man göra om man 
har gravjord i fick-
an? Kan lycka vara 
farligt? Selma Lager-
löf skapade några av 

sina mest älskade och rysansvärda berättelser från 
folkliga sägner och skrönor. Här berättar vi ett urval 
av hennes historier, anpassade efter publikens ålder.
Målgrupp: 10 år och uppåt.


