
Precis som på vanlig teater 
väljer man en pjäs, som hun-
darna spelar upp för publik. 
Hundarnas hussar och mattar 
är också med och hjälper till 
lite. Hundarna kan ju inte prata, 
så själva pjäsen läses upp av en 
människa.

 Ras: Storpudel
 Namn: Happy
 Ålder: 6,5 år
 Matte: Ulrika 

Wahlström
 Roll: Glader
 Andra roller: 

Dummerjöns och 
elak syster i Ask-
hunden

 Drömroll: Spela 
mot en stor komi-
ker

 Specialitet: Älskar människor

 Ras: Labrador
 Namn: Sallie
 Ålder: 3,5 år
 Matte: Ninnie Jarlenius
 Roll: Blyger
 Andra roller och pjäser: Mus i Askhunden

 Drömroll: Blyger är drömrollen
 Specialitet: Kan krypa baklänges

 Ras:Engelsk 
jack russelter-
rier

 Namn: Sims
 Ålder: 6 år
 Matte: Elisa-

beth Rippe
 Roll: Gla-

der
 Andra 

pjäser och roller: 
Dummerjöns och goda fen i
Askhunden

 Drömroll: Vilda västern eller spela rock-
stjärna

 Specialitet: Kan balansera på bollar

Det svåra är att behålla kontakten med sin hund om man själv är nervös när man har publik, tycker Nina. Det behöver inte vara många utan räcker att familjen tittar. Man blir spänd och gör något lite annorlunda. En del övningar är jättesvåra, som att få hunden att vända ryggen mot sin ägare – för de vill ju se på dig.

Häng med på hundteater!

Nina Roegner och 

några kompisar hade 

visat hundkonster in-

för publik flera gånger. 

En kväll läste Nina sagan 

om Dummerjöns för sina 

barn och såg framför sig hur 

hundar kunde göra rollerna 

som på teater. Nästa gång kom-

pisarna träffades började de träna 

hundarna på ett nytt sätt. Alla som var med 

hittade på olika övningar som passade sin hund i sagan. 

Året därpå spelade de upp Askhunden (istället för As-

kungen!) och i år gjorde de Snövit och de små dvärgarna.

Hunden Farmor spe-

lar Snövits elaka styv-

mor som vill ge Snövit 

ett förgiftat äpple.

Hunden Gucci spelar Snövit, i fin klänning och allt!

Snövit gifter sig med sin prins, som spelas av hunden Rune.

Så funkar det

Idén

Under teatern

Trodde du att teater bara var för människor? 
Då trodde du fel. På hundteater är det 
vovvarna som är skådisar! Av Hans Karlsson Foto: Hans 

Karlsson, Shutterstock

HAPPY

SALLIE

SIMS

Nina berättar att alla mo-

ment tränas många gånger 

så att hunden kan dem rik-

tigt bra. Sen tränas hunden 

i rätt miljö för att vänjas vid 

applåder och trängsel och 

plötsliga ljud. Sen måste 

hundarna också vänja sig 

vid varandra, de ska trivas 

tillsammans. Gänget träffas 

under fyra månader och trä-

nar. Hundarna tycker att det 

är jätteroligt!

Träning

Kan krypa baklänges!

Vinn Ninas 
bok på sidan 

24!

Möt STJÄRNORNA i showen!
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Jag vill behålla 
äpplet själv!

Jag är Snövit!

Nu gifter vi 
oss!

Kom hit min 
prins!

Nina Roegner
Hunden Farmor

Balanserar 

på bollar!



Det är faktiskt inte så svårt att spela teater 
med vovven. Här är några enkla övningar och 
tips. Glöm inte bort träna lagom – och ha kul!

1. Be hunden sitta. Håll godis framför nosen. Dra handen långsamt upp, lite ovanför hu-vudet på hunden. Blir det fel, börja om. Ge godis.
2. Ge godis nästa gång bara när hunden sträcker upp båda tas-sarna och kan sitta en stund.3. När hunden kan övningen, lär hunden att resa sig genom att röra din hand. Ge sen godis. Öka sen avståndet.

1. Be hunden plocka upp en pap-

persboll genom att peka på den och 

säga: Städa! När hunden tar upp 

pappret stick snabbt fram handen 

under munnen och säg: Tack! Ge 

godis när hunden förstår.

2. Om hunden släpper pappret 

slarvigt, vänta med berömmet. Öva 

många gånger.

3. När det fungerar, backa från hun-

den och låt den komma till dig med 

pappret. Prova sedan med en skål 

eller spann istället för din hand.

1. Ge hunden godis genom 

att föra handen ner och mel-

lan frambenen. Lägger sig 

hunden ner, börja om. Håll 

andra handen under magen 

så att bakbenen står upp.

2. Varje gång hunden lägger 

sig ner med framtassarna 

och står kvar på bakbenen, 

beröm mycket. Ta försiktigt 

bort handen under magen 

med tiden.

3. Öva, öva och öva sen 

med en handrörelse. Beröm 

snabbt när hunden gör rätt. 

Öka sedan avståndet.

 Ras: Irländsk terrier
 Namn: Rune
 Ålder: 6 år
 Matte: Linda Hafstrand
 Roll: Prins, Kloker och 

jägare
 Andra pjäser och 

roller: Inga!
 Drömroll: Tjuvhund 

i en actionfilm
 Specialitet: Väldigt 

snäll, är med på allt

 Ras: Australian 

shepherd
 Namn: Farmor

 Ålder: 5 år
 Matte: Nina Ro-

egner
 Roll: Elaka styv-

modern
 Andra pjäser 

och roller: Huvud-

roll i Dummerjöns 

och Askhunden
 Drömroll: Huvudroll i filmen om mig själv

 Specialitet: Kan vissla i en visselpipa

 Ras: Australian shepherd

 Namn: Gucci

 Ålder: 3,5 år
 Matte: Therese Drywa

 Roll: Snövit
 Andra pjäser och roller: 

Prins i Askhunden

 Drömroll: Actionfilm

 Specialitet: Väldigt tålig 

och förlåtande

 Ras: Engelsk 
springer spaniel

 Namn: Maja
 Ålder: 5 år
 Matte: Solveig 

Landén
 Roll: Toker
 Andra pjäser och roller: Mus i Askhunden
 Drömroll: Höjdhoppsfilm
 Specialitet: Duktig på att hoppa högt

 Begär 

inte något av 

hunden som inte 

känns bra i magen. 

Det ska vara 

roligt.

 Var gärna 

flera personer 

och hundar samti-

digt för att stötta och 

peppa varandra.

 Lägg lite energi på sakerna runt om-kring så det blir roligt.

 Det allra svåraste är att göra en övning på avstånd. Även om en hund kan vinka 
så gör den kanske inte det 
på fem meters håll. Träna på att öka avståndet i alla övningar.

TIPS!

Sitt vackert

RUNE FARMOR

GUCCI MAJA

Städa
Buga

Gör din egen

hundteater!
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Jag kan 
buga!

Kul med 
hopprep!

Vad fin 
jag blev!

Cool 
kappa!

Jag spelar 
massor av 

roller!

Kolla vad jag 
kan!

Spelar Snövit!

Kan blåsa visselpipa!

Rune som prins

Maja som 
Toker


