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TYSTA I KLASSEN 



VILKA ÄR VI? 
Vi som ligger bakom denna föreställning heter Hanna Adolfsson och 

Emma Krafft. Vi är båda i tjugoårsåldern och baserade i Stockholm. 
Innan vi landade i Stockholm befann sig Hanna i Motala och Emma i 

Nynäshamn. Teater har alltid varit vårt främsta intresse och våra vägar 
möttes första gången på en teaterutbildning utanför Uppsala år 2016. Då 
slog vi våra introverta hjärnor ihop och började arbeta på det som kom 

att bli ”Tysta i klassen”. Vi hade sedan premiär den 25 mars 2018 på 
Teater Pero i Stockholm. Sedan dess har vi befunnit oss på turné.  

VAD ÄR ”TYSTA I KLASSEN”? 
TYSTA I KLASSEN är en föreställning om att vara introvert; alltså en 

person som samlar energi genom att vara ensam. Den handlar om hur 
det kan kännas att vara introvert i en värld där det extroverta idealet 

råder. Föreställningen vänder sig främst till ungdomar mellan ca 14 och 
20 år men har fått mycket fin respons från personer i alla åldrar. 

Med denna föreställning vill vi främst få människor att känna sig mindre 
ensamma i att behöva vara ensamma. Vi vill lägga en lugnande hand på 

publikens axlar och säga att även om man inte vill synas och höras hela 
tiden så får man finnas ändå. Vi vill erbjuda en timme full med humor, 
allvar, igenkänning och en liten portion elände.  

Om föreställningen från vårt marknadsföringsmaterial: 

“TYSTA I KLASSEN är en spektakulär teaterföreställning som handlar om 
att vara introvert. Två socialt trötta krakar hamnar på scenen. De 
berättar om ensamhet, telefonskräck och behovet av att bara ha det 

totalt tyst ibland. Men när är det egentligen okej att gå hem?  
Hur påverkas vi av det extroverta idealet och vad händer när man 

bestämmer sig för att bara skärpa sig och ändra hela sitt beteende för 
att inte funka fel? I den här föreställningen vänder vi oss till dig som 
fattar precis vad vi menar — men också till dig som inte gör det.” 



HUR HAR VI JOBBAT? 
Vi började med tanken att vi ville göra en föreställning vi själva hade 

velat och behövt se när vi var yngre. Vi har arbetat med så kallad 
devising som teknik och har skrivit texter, bollat idéer och improviserat 

scener utifrån både verkliga och påhittade händelser. Tillslut hade vi en 
“Tysta i klassen”-bank som var fullproppad med scener, idéer och texter. 
Från den pusslade vi ihop det som tillslut blev vårt manus. 

Under resans gång har vi haft några få tillfällen med yttre ögon som har 

fått se vårt arbete och komma med åsikter. Ett av dessa ögonpar 
tillhörde till exempel Bim de Verdier, skådespelare och regissör.  

För att kunna hyra premiärscen på Teater Pero, och för att inte behöva ta 
skyhöga biljettpriser för att gå runt, startade vi en crowdfunding på 

hemsidan Kickstarter. Dit kunde alla som tyckte vår idé lät bra skänka 
lite pengar och snart hade vi fått ihop tillräckligt för att kunna 
genomföra premiären.  



Vår vän Alex Engholm har fotat affischbild och agerat ljus- och 
ljudtekniker. Affischbilden är sedan designad av Emmas syster Frida 

Krafft. Utöver det har vi skrivit, regisserat samt producerat denna 
föreställning på egen hand.  

RÖSTER OM FÖRESTÄLLNINGEN: 

“Härlig, rolig, varm och rörande.” - Rachel Mohlin, Skådespelare/komiker  

“Alla måste se er!” - Fuji Hoffmann, Dansare/skådespelare  

“Ni spelar så energin sprider sig i rummet! Föreställningen bär en 
människo- och teatersyn som värmer hjärtat.” - Bim de Verdier, 

Skådespelare/regissör  

“Det var den bästa föreställningen jag någonsin sett, 100% igenkänning. 

Ni MÅSTE spela den här på varje jävla skola, så att vi introverta krakar 
kan få se att det är okej att vara som vi är och att det finns fler! - 

Anonym  



“Föreställningen var SÅ bra! Jag är superimpad av text, spel, humor och 

allvar.” - Kajsa Gordan, Författare  

“Fantastiskt proffsig och underhållande välskrivet manus med 100% 
tajming.” - Lennart Ekström  

“Klart bästa jag sett på jag vet inte hur länge.” - Claes Falck, Utredare på 
Socialstyrelsen  

“Hoppas ni får komma ut i skolor och på andra ställen för det ni gör är så 
jäkla bra, roligt och viktigt!” - Åsa Jarl, Administratör på Astar  

“Hade jag sett denna föreställning i högstadiet hade jag hittat mig själv 

mycket tidigare och förstått att det inte var mig det var fel på.” - Alex 
Engholm, Studerande  

“Må denna föreställning erövra världen! Tack!” - Lars Andersson, 
Pensionär/fotograf 

 
”Tysta i klassen är en välgjord och underhållande föreställning som alla 
kan ta till sig. Oavsett om du är introvert eller inte.” – Kultursidan 

”En upprättelse för alla introverta.” – Norrbottens Kuriren 



PRAKTISK INFORMATION 

Föreställningen är gjord för att kunna spelas på många olika slags 

scener och ytor. Scenografin består endast av två kuber, ca 50x50 cm. 

Minsta möjliga scenyta: 2x3 m  

Teknikkrav: AUX-kabel, möjlighet att spela musik från iPhone.  

Ljus: Enkelt allmänljus som går att tona upp/ner. Även bra om det finns 

möjlighet för inslag av ett rött ljus.  

Föreställningens längd: 1 timme utan paus. 

Att köpa in föreställningen kostar 8000 kr + moms. Vi fakturerar via 

egenanställningsföretaget Svensk Artistfaktura. Priset är dock 

anpassningsbart efter er budget. Fråga oss! 

För mer information och kontakt:  
 https://hannaochemma.com/

https://hannaochemma.com/

