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Hussein flyttar in hos en familj. Han kommer från ett krig och kämpar nu för att få uppehållstillstånd i Sverige. Familjens 
dotter, Disa, är inte särskilt förtjust, hon tycker att de har det bra som de har det, dessutom är rummet som Hussein får fyllt 
av både råttor och mögel. Och hennes mamma verkar mest vilja prata med Max, han som driver en organisation som hjälper 
barn från kriget. Däremot är Disas pojkvän, Zacke, överlycklig. Han har längtat efter att göra skillnad i världen och börjar direkt 
fixa i rummet. Men rummet är verkligen obehagligt och Hussein känner att han inte kan sova där. Men var ska han sova då? 
Ska han verkligen dela rum med Disa, är det en så bra idé? 

Hussein är en romantisk komedi om att komma till ett land, vara tacksam över det man får och finna kärleken där man minst 
anar det. En föreställning om att öppna ett hjärta som kanske aldrig varit stängt. 

URPREMIÄR:20/1 2023 på Månteatern i Lund

MÅLGRUPP:  Åk 7-9 & Gymnasiet

FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD: 55 min,  2 föreställningar dag (1 föreställning vid bygg).

ANTAL: 70 inkl vuxna. Vid ett utökat djup på 1,5m, 80 personer inkl vuxna.

LOKAL: 10 x 9 m plan yta inkl. medtagna sittplatser  
Mörkläggning erfordras. Föreställningen kan spelas mot fast gradäng enligt 
överenskommelse

TAKHÖJD: 3,5 m 

EL: 2 x 10 A

BYGG-/RIVTID: 3,5h/1,5h. tiden kan ändras då föreställningen är under produktion

BÄRHJÄLP: 2 vuxna personer med god kunskap om lokalen 
under hela bär-, bygg- och rivtiden. OBS tunga lyft kan förekomma.

TURNÉPRIS: 16 000 kr för första föreställningen. 10 000 kr för andra föreställningen och 
nästkommande, utifrån att bygget kan stå kvar i samma lokal.

Traktamente, milersättning och boende tillkommer utanför Skåne. 25% moms tillkommer på 
turnéföreställningar.

TURNÉ: 2023 v43-49. För turnédatum 2024, vänligen kontakta oss.

Under perioden v6-9 finns möjligheten att till ett förmånligt pris komma in till Lund och se 
föreställningen på Månteatern, exempelvis för närliggande kommuner. För mer info, vänligen 
kontakta oss.

SKAPANDE SKOLA 
Till ansökan läsåret 23/24 finns nu möjligheten att använda Skapande skola pengar till 
scenkonstupplevelser med Månteatern Q&A, ett kortare möte i anslutning till föreställningen 
med en tilläggskostnad av 500:-/fst. Vi har också möjlighet att ta fram större skapande skola 
paket. 

KONTAKT 
Henrik Hulander 070-20 80 454 
henrik@manteatern.se

www.manteatern.se
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URVAL AV KOPPLINGAR TILL LGR22 
Biologi - Kropp och hälsa
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, 
kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur 
hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om rela-
tioner, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara 
sjukdomar och preventivmedel.

Geografi - Geografiska förhållanden, mönster och processer
Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: 
befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och 
urbanisering

Religion - Etik och livsfrågor
Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt 
utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor 
kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med 
livet.

Samhällskunskap
Alla punkter!

PRESSRÖSTER
Stina Hwatz spelar Disa med en härlig förmåga att spegla tonårstrul och 
provokationer i minsta minspel, Wasim Kashlan som gör Hussein har ett 
kroppsspråk som med lätthet fångar hur obekväm, sårad eller ensam han 
känner sig och Sakib Zabbar som Zacke är den som får står för humorn 
med sin oförmåga att känna av känslorna mellan Disa och Hussein och sitt 
hårda arbete med det mögliga rummet för att bevisa sin godhet.

Gunilla Wedding, Skd

En niondeklass fick i uppdrag av sin lärare att skriva recensioner. Här 
är ett utdrag ur dessa:

“Hussein” är en pjäs som leverear budskapet att följa sitt hjärta. Vare 
sig det gäller kärlek eller att välja gymnasium.. “Hussein tar detta väldigt 
verkliga och nästan tunga ämne och väver in det i en fantastisk pjäs med 
relaterbara karaktärer och sannerligen enastående skådespel. Sådan gillar 
jag.

..så är det en teater som låter min hjärna jobba och tänka, istället för att 
min hjärna bara ska slappna av. Den låter inte mina ögon bara sitta där och 
kolla på. Jag vill säga att det är en teater som är en stabil 4/5.

Den som stod ut mest var Stina Hwatz karaktär Disa, som en fantastisk 
halvjobbig tonårstjej. Hon ska ta precis allting på antingen djupaste allvar 
eller inte alls på allvar. Går det att göra en situation mer dramatisk så gör 
hon det, och hon brottas också med att just vara ung och inte alltid veta 
hur man gör rätt sak. För mig som också är en halvjobbig tonårstjej så är 
Disa väldigt relaterbar.

Denna pjäs var unik, originell och något som man inte har sett innan.


