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Babyrobotarnas sång
Text Rasmus Lindberg Musik Tomas Isacsson

Vem ska bygga världen nu när den har gått
i kras?
Vem städar efter alla vuxnas 100-års kalas?
När världen blivit trasig
Som ett gammalt äppelskrutt.
Och luften är avgasig
Luktar alltid som en prutt.
Men…tyst nu! Lilla människaaaa.
Vi ska göra allting braaaa.
Men det är inte som ni tror!
Vi är en babyrobot.
…en babyrobot som är stor
Vi är en babyrobot
och en babyrobot som är stooooor!
Jag krascha världen som ett ägg. Har ni
inte hört?
Allt är bara smuts och klägg, allting är förstört.
Bu-hu-hu…
…men sluta svamla
Allt är kört! Försök förstå!
Världen kanske rivs av gamla
Men den byggs upp utav dom små.

Barnen kommer hjälpa oss
Bygger världen kloss för kloss
Dom bygger världen där vi bor
Med en babyrobot.
…en babyrobot som är stor
Med en babyrobot
och en babyrobot som är stoooor!
Vem får räta ut det som blivit snett
Vem får rätta fel så att dom blir rätt
Vilka trasslar upp världens trassligaste garn.
Jo, världen rivs av vuxna. Men den byggs
upp av barn!
Jo, världen rivs av vuxna. Men den byggs
upp av barn!

Tips! Se trailer och lyssna på Babyrobotarnas sång (från 2019) på Ung scen norrs Youtube-kanal.

MEDVERKANDE
Lag 1
Erik Kaa Hedberg, Therése Lindberg
och Linda Wincent
Lag 2
Derek Cespedes Barrientos, Jonas Hellman Driessen
och Maja Runeberg
Manus Rasmus Lindberg
Regi Johanna Salander
Dramapedagog Mervi Jaako
Scenografi/kostym Mona Blombäck
Mask/peruk Gemila Löfgren Roberts
Kompositör Tomas Isacsson
Ljus Marcus Hagman
Ljud Urban Wirén
Attribut Rickard Bristle och Hillevi Rhodin
Rekvisita Hillevi Rhodin
Föreställningstekniker Kristin Danielsson,
Calle Mårtensson och Hillevi Rhodin

Kostymateljé och verkstäder
Tillskärare: Therése Nilsson
Sömmerska: Susanne Öhman
Skräddare: Arvid Sandin
Snickare: Peter Tjernqvist
Smide: Torulf Öhman
Producent Maja Alasalmi
Teknisk chef Lothar Bellgardt
Marknads- och försäljningschef Anna Thurfjell
Teaterchef och ansvarig utgivare Gunilla Röör
Nypremiär 11 augusti
på Norrbottensteaterns scen 3
Spel- och turnéperiod 11/8 - 16/12
Offentliga föreställningar 11/8, 18/8,
lördagsmatiné 12/11, 19/11 och 26/11
Skolföreställningar i länet 15/8 - 16/12 2022
Målgrupp Barn från 3 år och familj
Föreställningens längd ca 40 minuter utan paus
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