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Oliver Thodéns 
 recension:

Belysningen och ljudet var 
bra. Pjäsen var fylld av fan
tasi och av realistiska situa
tioner. Den var lätt att förstå.

Pjäsen handlade om en 
klass där det fanns fyra flick
or och en pojke. Tre av flick
orna mobbade den fjärde 
flickan för att hon var ny i 
skolan. 

April var ny i skolan och 
hon hade inga vänner. Hon 
var rädd för att ingen skulle 
tycka om henne. De tre an
dra flickorna mobbade April 
för att hon var ny i skolan. 
Vexi är en pojke som tyck
er om att virka. Han tycker 
om April. Vexi ville hjälpa 
April men det är inte lätt för 
att mobbarna också mobbar 
honom.

Stella är en av  mobbarna 
och hon mobbade April 
för att hon inte hade en så 
 kallad Maxiväska som hon 
själv hade. Hennes mobbar
kompisar var Lina och Luna.

Pjäsen var mycket rolig 
för att den hade bra skåde
spelare.

Jag ger den 4,5 av 5 stjär
nor.

TEXT: OLIVER THODÉN

 ■Oliver Thodén är 10 år.

 ■Elaka Stella (till vänster) mobbar April (i mitten) för hennes väska. Stellas vänner med blått och 
rött hår heter Lina och Luna, och de mobbar också April. FOTO: THOMAS RÄVKVIST

Amanda Aaltonens 
 recension:

Pjäsen handlade om en klass 
där det fanns fyra flickor och 
en pojke. En av flickorna var ny i 
skolan och hon blev mobbad av 
de andra tre flickorna. Den nya 
flickan blev kompis med Vexi 
som var en pojke i skolan som 
också blev mobbad för att han 
tyckte om att virka.

Pjäsen är för alla åldrar. Språ
ket är lätt att förstå, det var bå
de lätt att hänga med och lätt 
att förstå. Den var realistisk och 
hade lite fantasi (i riktiga li
vet  skulle en Tiktokstjärna  inte 
komma och knacka på din dörr 
just när du behöver någon kän
dis).

Den nya eleven heter April. 
April är snäll men nervös för 
sin nya skola. Hon är rädd för 
att ingen ska tycka om henne. 
Hon blir tyvärr mobbad av en 
cool men elak flicka som heter 
 Stella. Vexi är en pojke i skolan 
som tycker om att virka. Han 
försöker hjälpa April men det är 
svårt eftersom mobbarna också 
mobbar Vexi.

Stella mobbar April för hen
nes namn och väska. Hon har 
själv en cool och trendig “Maxi
väska” som hon tycker alla ska 
ha. Hon tycker också om tiktak 
där det finns “tiktak-Maxis” ny
aste dans. Stellas kompisar he
ter Lina och Luna.

Pjäsen var bra, rolig och väck
er roliga och några positiva tan
kar. Jag rekommenderar den till 

skolbarn, för den handlade om 
såna saker som till exempel tik
tak som är ett påhittat namn 
i stället för Tiktok och för att det 
kan vara svårt för mindre barn 
att förstå saker om mobbning.

Jag ger den här pjäsen 4 och 
en halv stjärnor av 5 stjärnor.

TEXT: AMANDA AALTONEN

Turnerande pjäs lyfter  
fram mobbning i skolan

 ■Amanda Aaltonen är 9 år. 

Teater Taimine

Pjäs: Klassens drottning

Skådespelare: Oskar Silén och Outi Paasivirta

Speltid: 40 minuter

Pjäsen Klassens drottning 
som handlar om mobbning 
får höga betyg av eleverna 
i Finno skola.
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