
ETT SKOGSÄVENTYR 
 

 
 
”Ett Skogsäventyr” är en spännande vandringsföreställning med teater och musik som 
kommer utspela sig i sommar runt den trolska skogen vid Immeln. Här välkomnas alla åldrar 
in till en vandring tillsammans med figuren Silverfisk, som är en av skogens många invånare. 
Hon vill visa oss sin värld, och skogen genom att få oss att se, känna, lyssna, lukta och kanske 
fantisera. I vandringen bjuds du till en upplevelse med alla sinnen och att lyssna till vad 
skogen har att berätta. Kanske hör du hur det viskas och andas, hur det rör sig i skuggan, hur 
det sjunger i träden och kanske får vi möta andra spännande skogsvarelser. 
 
I Östra Göinge är skogen och vildmarken en av våra största resurser. Vi vill med vandringen 
bidra till att väcka liv i ett kulturarv som håller på ̊ att tunnas ut: Vår tillgång och tillit till skog 
och naturen. Människor kommer allt mer sällan ut i skogen idag. Ofta känner vi oss mindre 
bekväma och lite främmande i naturen, inte helt hemma. Vi är alla en del av samma 
ekosystem och vi tror att genom att ha en egen personlig relation till naturen ökar respekten 
och vårt engagemang för en hållbar värld. Naturen behöver oss och vi behöver naturen, 
både rent konkret och kroppsligt. Också som en lisa för själen, speciellt i dessa stressade 
tider.  
 
 
Skaparna bakom projektet har ett djupt engagemang för natur, skog och klimat. Skogen är 
ett av Sveriges kulturarv och det är viktigt att vi hjälper varandra förvalta det, så att nya 
generationer får uppleva skönheten och rikedomen i den svenska naturen. Projektet vänder 



sig också till nyanlända som kanske inte än fått möjlighet att lära känna denna del av Sverige, 
och ge dem stöd och inspiration till att våga utforska svensk natur var de än befinner sig. Vi 
behöver skapa fler mötesplatser för människor och minska utanförskapet, och skogen 
rymmer många möjligheter för oss att hänga av fördomar och rädslor och hitta nya sätt att 
känna oss delaktiga och välkomna i världen. Dessutom är den helt gratis och kräver inget 
inträde eller medlemskap. Den är där bara för den som önskar, när som helst. 
 
 
Genom teater, musik och fantasifullt berättande kan vi hitta nya vägar och inspireras till nya 
sätt att förhålla oss till livet, både det yttre runt omkring oss och det som ligger djupt inom 
oss. I denna upplevelserika vandring kommer vi gå utanför stigarna i både bokstavlig och 
symbolisk betydelse, för att möta skogen och allt vad den Göingska skogen i sin 
sommarprakt har att erbjuda.  
 
”Ett Skogsäventyr” är ett projekt från Studio Ljungkulla, som är baserad i Immeln. Tre 
kvinnor står i täten för det kreativa, som alla är lokala till Skåne. Petra Lindblom är 
skådespelare men arbetar även till vardags, som gestaltterapeut.  Jessica Kriesz är 
projektmakare/konstnär med lång erfarenhet av kulturprojekt. Zara Waldebäck är författare 
och regissör med ett förflutet i film och dramaturgi. Andra samarbetare kommer också från 
trakten, inklusive Ida Knagg, professionell slagverkare, bild och ljudkonstnär samt diverse 
lokala talanger som dyker upp på överraskande vis…  
 
Föreställningen är gratis och spelas kl. 1600 , följande dagar:  
 
Fredagen den 19 juli, Premiär. 
Tisdagen den 23 juli 
Fredagen den 26 juli 
Tisdagen den 30 juli 
Fredagen den 2 augusti 
Tisdagen den 6 augusti.  
Lördagen den 31 augusti 
Söndagen den 1 September.  
 
Samt 2 föreställningar i September/oktober. 
 
Bokning på vår facebookssida: Ett skogsäventyr eller till studioljungkulla@gmail.com,  
tel 0709-555378 
 
 
 
Det tillkommer också extra föreställningar i september och oktober  
Anmälan är viktig eftersom grupperna är begränsade till max 25.  
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