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”Om Tetta Vill Vi Berätta”

en nyskriven pjäs av Isa Stenberg på Hindersby dialekt.

Pjäsen utspelar sig Hindersby-Bäckby för 70 år sedan och berättar om hur livet gestaltade sig i
byn under kriget då männen var vid fronten och om byns kvinnor, som fick ta hand om det tunga
arbetet både ute och inne och samtidigt fostra barnen.

I början av pjäsen befinner vi oss i skolsalen i Hindersby-Bäckby Folkskola då kriget bryter ut
1939 och i slutet av första akten i samma skolsal då vapenvilan kom 1944. Däremellan skildras
de hemmavarandes liv och arbete och ständiga oro och ängslan för de nära och kära vid
fronten. Allt gestaltas med värme och humor och visar på den sisu och arbetsberedskap som
bysborna hade då, för att klara av livet på hemmafronten.

Andra akten skildrar efterkrigstiden fram till början av 50-talet, då byns stora begåvade konstnär
Sigge Strömberg grundade Hopenback Lekstrand och arrangerade de berömda storslagna
utefesterna, som så att säga satte Hindersby på världskartan.

Många av byns människor nämns vid namn i pjäsen, några lever ännu, andra är borta. Även
Risto Ryti och Marskalk Mannerheim skymtar fram.

Manus och idè av Isa Stenberg samt regi - under hösten fram till december då influensan
tvingade henne till ett längre avbrott. Skådespelare Robert Jordas var bussig nog att ställa upp
och räddade projektet genom att ta över regin och arbeta klart de olika scenerna. Nu är Isa
tillbaka och de arbetar jämsides som ett radarpar på slutrakan. Premiär den 6 mars.

För scenografin svarar Berit Husberg med snickarhjälp av Karl Erik Brusas och Lars Erik
Sundsten. Musiken har Isa hittat från olika arkiv, det ska vara 40-tals låtar så långt det går.
Nisse Husberg har skannat in foton från byn och de kommer att visas som projektioner under
scenbytena.
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16 vuxna personer från Hindersby och Bäckby medverkar och alternerar i 29 olika
roller samt 17 barn och ungdomar.

För ljud och ljus ansvarar Jonas Randers. Även Petri Junna är scentekniker. Bakom
scenen arbetar även ett antal personer och sammanlagt är det närmare 50 teaterentusiaster
som deltar i detta bya-teaterprojekt.

Arrangör är Uf. Hembygdens Hopp. MI stöder projektet och det ingår i kursplanen.
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