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DET MAGISKA HUSET DET MAGISKA HUSET   
Lovspecial – pyssel & aktiviteter  

med Unga på Operan 

INTRODUKTION  
– Det magiska huset
Det magiska huset är Unga på Operans digitala 
webbserie på Operan Play där barn och 
nyfikna i alla åldrar kan ta del av Kungliga 
Operans verksamhet och följa med bakom 
kulisserna på en av Sveriges nationalscener. 
Här arbetar inte bara operasångare, dansare 
och musiker utan även en mängd andra 
yrkesgrupper som tillsammans skapar opera- 
och dansföreställningarna. I varje avsnitt tar 
upptäckaren Sara med oss till nya platser och 
spännande möten. Välkommen till Det magiska 
huset!

DET MAGISKA HUSET 
LOVSPECIAL
Det magiska husets lovspecial är framtagen 
för barn och vuxna som vill bekanta sig 
med opera och balett. Här finns pyssel och 
aktiviteter kopplade till de tre första avsnitten 
av Det magiska huset där vi upptäcker baletten, 
kostymförrådet och kostymateljén. Avsnitten 
är 7-13 minuter långa och till varje del finns 
olika aktiviteter att göra. Alla aktiviteter passar 
för två personer och uppåt, och vissa går bra 
att göra enskilt. Efter att ni har sett alla tre 
avsnitten kan ni testa era kunskaper i ett quiz!

Det magiska huset finns tillgängligt på Operan 
Play, operanplay.se/ungapaoperan, inget login 
krävs och det är helt kostnadsfritt. 

På Operan Play finns också föreställningar 
i opera, balett och modern dans samt 
dokumentärt material om vad som händer 
bakom scenen. 

FACIT TILL QUIZ PÅ SIDAN 11 
facit: 1, x, x, x, 2, 1, 2, 1, 2, x, x, x 

FACIT TILL KOSTYMATELJÉN PÅ SIDAN  8 
måttband, symaskin, knappnålar, sytråd, paljetter, 

säkerhetsnålar, galgar, strykjärn, virknål, hattar, 
kostymskisser, mönsterpapper, speglar
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Kungliga baletten är ett av de äldsta balett-
kompanierna i världen. Det har funnits sedan 
1700-talet och grundades av kung Gustav III. 
Idag är det runt 70 dansare från hela världen 
som arbetar i Operahuset, ungefär lika många 
manliga som kvinnliga. 

FÖRBEREDELSER
Titta på avsnitt 1 av Det magiska huset där  
Sara upptäcker balett och gör sedan aktivi-
teterna.  Håll till i ett rum där det går att röra 
sig ganska fritt, eller utomhus. Ta gärna på er 
mjuka kläder som är sköna att röra sig i. Ett 
par övningar går att göra tillsammans med 
Sara och dansarna, till exempel positionerna 
och piruetten. 

UPPVÄRMNING
Det är bra att värma upp kroppen ordentligt 
innan dans eller annan sport. Här kommer 
förslag på ett par roliga uppvärmningslekar.

   Följa John  
Kom på olika sätt att röra er i rummet:  
ta jättestora steg, eller gå på tå, spring 
sidledes, gå på alla fyra, klappa händerna 
ovanför huvudet, hoppa jämfota, snurra 
… Låt en i taget leda och hitta på rörelser, 
sedan byter ni ledare.

   Hinderbana  
Gör en hinderbana av olika möbler och 
saker, exempelvis stolar, en matta, en 
rockring, ett hopprep eller annat som finns 
hemma. Placera ut dem till en bana och 
bestäm olika rörelser ni ska göra vid de 
olika platserna. Här kommer några förslag: 
Gör grodhopp i rockringen, kullerbyttor 
på mattan, kryp under en stol, kliv upp på 
nästa stol och gör vingslag med armarna, 
lägg hopprepet på marken och låtsas att du 
går på lina… Använd fantasin!

AVSNITT 1 AVSNITT 1 UNGA PÅ OPERAN 
UPPTÄCKER BALETT

   Musikstopp  
En person sköter musiken och startar och 
stoppar. Så länge musiken spelar rör sig 
alla genom rummet. Dansa gärna! När 
musiken stoppas måste alla stå blickstilla 
tills musiken börjar igen. VARIANT: När 
musiken stoppas ropar den som sköter 
musiken ut ett djur. Alla härmar djuret tills 
musiken startar igen.

POSITIONERNA 
Det finns fem grundpositioner i klassisk balett 
som alla andra rörelser bygger på. I avsnittet 
visar Eva de fem positionerna för ben och för 
armar. Prova positionerna tillsammans med 
Sara (03:00 minuter in i avsnittet). Ta hjälp av 
en stolsrygg eller bord som stöd, och stanna 
avsnittet då och då om det behövs. 

PIRUETT 
Piruett betyder »snurr«, och kan göras på 
ett eller två ben, ett eller flera varv. Börja 
med att öva på att »spotta« tillsammans med 
Sara. (10:30 minuter in i avsnittet) »Spot« är 
engelska och betyder punkt. Dansarna fäster 
blicken på en punkt som de återkommer till 
vid varje varv av piruetten, för att inte bli yra.  
Sedan kan ni titta igen hur Emely och Kalle 
gör piruetter (08:30 minuter in i avsnittet) och 
prova att själva snurra ett helt varv. 

TIPS! Det kan vara svårt att göra positionerna 
för fötterna precis som Eva gör. Ett tips är att 
låta fötterna stå mer som ett V istället, för att 
få bättre balans. Dansare övar länge för att få 
en bra utåtvridning där benen hålls utåtvridna 
hela vägen från höften. 
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HUR KÄNNS POSITIONEN?
Här nedan är tre bilder på olika positioner. 

1. Testa att ställa dig i positionerna och känn 
efter vilka delar av kroppen som får an-
stränga sig. 

2. Rita eller skriv i rutan vilken känsla du tyck-
er att rörelsen utrycker.

utskriftsvänlig
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GÖR EN EGEN POSITION 
Klipp ut orden här under, vik ihop dem och 
lägg i en påse eller skål. Dra sedan ett ord 
och skapa en egen position utifrån ordet. 
Det går bra att göra enskilt, i par eller grupp. 
Ni kan till exempel turas om i par att hitta 

på en position medan den andra tittar på. 
Eller så kan ni vara flera som gör en position 
tillsammans – som en skulptur. Ta inspiration 
från positionerna i avsnittet, var fri att hitta på 
eget!

DRÖM
FLYGA
MAGI

HUNGRIG
NYVAKEN
GLÄDJE

HAT

SORG
DYKA

VATTEN
STOLT

CHOCK
VÄNSKAP

LÅNGTRÅKIGT

ILSKA
ELD

MÄTT
ENSAMHET

KÄRLEK
LÄNGTA

SOVA

GÖR EN DANS 
Välj tre-fyra ord och skapa positioner till dem. 
Till exempel: SORG – FLYGA – KÄRLEK. 
När ni kommit på hur positionerna ser ut hittar 
ni på ett sätt att röra er från den ena positionen 
till nästa. Det kan vara en långsam rörelse som 
i slow motion förändras, eller ett snabbt och 
tydligt byte. Testa olika! När ni har satt ihop 
rörelserna, öva så att ni kommer ihåg. Gör 
sedan hela rörelseserien till musik. Här kan ni 
också prova med olika musikstycken och se vad 
som händer. Hur blir det med ett långsamt och 
sorgligt pianostycke? Eller med något fartfyllt? 

utskriftsvänlig
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AVSNITT 2AVSNITT 2  UNGA PÅ OPERAN 
UPPTÄCKER KOSTYMFÖRRÅDET
Operans kostymavdelning tar fram kostymer 
till alla föreställningar. Det mesta tillverkas 
för hand i ateljén, där cirka 40 personer 
arbetar.  Kostymavdelningen tar också hand 
om kostymerna mellan föreställningarna, den 
avdelningen kallas för kostymservice. Längst 
upp i Operahuset ligger ett av kostymförråden. 
Totalt har Operan över 30 000 kostymer i sina 
lager och varje år tillverkas cirka 1000 kostymer 
av Operans kostymavdelning. 

Titta på avsnitt 2 av Det magiska huset där 
Sara besöker kostymförrådet och gör sedan 
aktiviteterna.

KLÄDERNAS LIV 
VAD ÄR DINA KLÄDERS  
BERÄTTELSE?
I avsnittet berättar Camilla om hur dansare 
och sångare kan »återanvända« kostymer som 
någon annan haft. Ibland behöver de sys om 
för att passa. Varje gång någon ny tar över en 
kostym sys det i en ny namnlapp som beskriver 
artistens namn, vilken föreställning det gäller 
och vilket årtal.

Har ni ärvt kläder från ett syskon, släkting eller 
vänner? Brukar ni handla begagnade kläder/
på second hand/loppis? Vad är bra och/eller 
dåligt med att ta över kläder som någon annan 
använt?

Skapa en egen serie om hur du har fått dina 
kläder. Har du ärvt dem av någon annan eller 
köpt dem i en affär? Vem tillverkade dem och 
hur tillverkades de?

utskriftsvänlig
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ATT KLÄ UT SIG 
FÖRBEREDELSE
Samla kläder att prova. Det kan vara ut- 
klädningskläder, ifall det finns, eller andra  
kläder. Ta gärna hattar, glasögon, handskar etc. 

KOSTYMPROVNING
På teatern är kostymen en del av hela föreställ-
ningen. Den visar när och var det utspelar sig, 
och den visar vem en person är. För artisterna 
är kostymen en del av rollen.

   Prova olika kläder, kombinera med hattar, 
mössor och andra accessoarer. Gå omkring 
i kläderna och känn efter. Vem har den här 
klädseln (t. ex. en strikt kavaj och slips)? 
Hur rör sig den personen? Hur hälsar den 
på andra? Hur sätter den sig på en stol? 
Hur dansar den? Testa gärna att göra ovän-
tade klädkombinationer.

   Fantisera vidare om rollerna som ni klätt ut 
er till. Var arbetar personen? Hur gammal 
är den? Vad tycker den om? Vad tycker den 
inte om? Vad heter den? Skriv en berättel-
se, eller rita en teckning om personens liv. 
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AVSNITT 3 AVSNITT 3 UNGA PÅ OPERAN 
UPPTÄCKER KOSTYMATELJÉN

GÖR EGNA KOSTYMSKISSER
   Läs en berättelse högt. Det kan vara 

en saga, eller en novell. Ifall det är en 
bilderbok, låt bli att visa bilderna för 
barnet/barnen. 

   När barnet/barnen har hört berättelsen 
en gång kan ni prata om det ni läst. Vilka 
personer finns med i berättelsen? Vem 
eller vilka handlar det mest om? Var och 
när utspelar sig handlingen? Hur gamla är 
personerna? 

   Läs gärna en gång till.

   Låt barnet/barnen välja en eller ett par 
personer ur berättelsen som de ritar kosty-
mer till. Låt dem fantisera fritt efter vad de 
hört. Det går bra att tolka berättelsen hur 
som helst – det finns inga rätt eller fel. 

   Testa gärna med olika tekniker, till exem-
pel blyertspennor, vattenfärger och kritor. 
Finns det tygprover kan barnet/barnen 
välja tyg och klippa ut små provbitar att 
fästa på teckningen. 

Kostym kallas det som sångare, dansare och 
skådespelare har på sig när de står på scenen. 
Kostymen i en föreställning kan vara i en viss 
stilepok, till exempel kan de likna kläder som 
människor hade på sig på 1700-talet, eller 
kläder med inspiration från 80-talet. Kostymen 
kan också vara en fantasi om hur människor 
kommer vara klädda i framtiden. I de olika 
kostymerna kan operasångare förvandlas till 
robotar, dansare till snöflingor eller polkagrisar 
och en hel kör till björnar.

Titta på avsnitt 3 av Det magiska huset där  
Sara besöker kostymateljén och gör sedan 
aktiviteterna.

SKAPA EN KOSTYMSKISS 
En kostymdesigner skapar kostymer för exem-
pelvis teater, balett, opera och film. För att visa 
hur kostymen ska se ut gör designern först en 
kostymskiss. Kostymskisser kan se olika ut, en 
del ritar en enkel teckning medan andra målar i 
färger och visar detaljer. 

kostymdesigner Lena Lindgren 
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MÅTTBAND

STETOSKOP

GRÄVSKOPA

SYMASKIN

KNAPPNÅLAR

SYTRÅD

TANDTRÅD

HUNDVALPAR

MÅLBUR

PALJETTER

BENSINPUMP

SÄKERHETSNÅLAR

GALGAR

STRYKJÄRN

HAMSTERMAT

VIRKNÅL

VINTERDÄCK

HATTAR

ÄPPELMOS

BANKFACK

FLYGTORN

KOSTYMSKISSER

STUDSMATTA

SOLARIUM

MÖNSTERPAPPER

HOPPTORN

SPEGLAR

KOSTYMATELJÉN
I avsnitt 3 av Det magiska huset visade Annette 
sin stora sax som hon klipper med. Hon visade 
också en rullkniv som kan skära i tyg. Vilka 
andra saker hör hemma i en kostymateljé? 
Ringa in!
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GÖR EN MINI-STRUTHATT
I Det magiska huset får Sara prova en hatt på 
kostymateljén. Här kommer instruktioner för 
hur ni kan göra egna hattar. 

MATERIAL
   Papp, lagom styvt. (Om det är för tunt   

går det sönder, om det är för tjockt blir   
det svårt att böja och få hatten att hålla  
ihop.)

   Färger, glitter, tunnare papper, paljetter,  
fransar etc.

   Lim

    Håltång (eller hålslagare)

   Gummiband

GÖR SÅ HÄR
   Lägg mönstret på papparket.

   Rita av och klipp ut.

   Designa hatten. Till exempel: Måla   
hatten, gör mönster eller bilder. Klistra fast 
paljetter eller lägg på glitter. Måla former 
eller figurer på det tunnare pappret, klipp 
ut och fäst. Gör egna blommor eller fäst 
färdiga pappersblommor. Fäst fransar eller 
en  tofs. Använd fantasin!

   Limma ihop hatten till en strut. 

   Gör två små hål med håltången på varsin  
sida av hatten.

   Fäst ett tunt gummiband i hålen. Bandet  
ska sitta under hakan och hålla hatten på  
plats.
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MINI-STRUTHATT
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QUIZQUIZ
1 X 2

1. Vad betyder balett? Liten dans Att flyga Glädje

2. Var ligger Operans kostym-
förråd?

I källaren
Längs upp i  
operahuset

Bakom scenen

3. Vad gör en kostymdesigner?
Inreder  

lägenheter

Skapar kostymer 
till föreställningar 

och film 

Jobbar med att 
köpa och sälja 

aktier

4. Hur många kostymer skapas 
på Operan varje år?

50 – 100 stycken
Mer än 1000 

stycken
Inga, allting köps 

in från affärer.

5. Vad är ett mönster?
En gammaldags  

hatt
När kostymen pro-
vas första gången

En mall för att sy 
kläder

6. Vilken saga är också en känd 
balett?

Nötknäpparen Nalle Puh
Pettson och  

Findus

7. Vad kallas en kort balettkjol 
i tyll?

Tata Lulu Tutu

8. Hur kan balettkjolen stå rakt 
ut?

Den är gjort av ett 
styvt tyg, och har 
metallringar som 

håller upp

Den sprejas med 
hårsprej

Den är gjord av 
ett magiskt tyg

9. Vad betyder repetera?
Att sticka eller 

virka
Att tjata

Att öva eller träna 
på något

10. Hur många grundpositio-
ner finns det i klassisk balett?

2 5 10

11. Vilket gosedjur klär Sara ut 
sig till?

En björn En kanin En myrslok

12. Vad är Camillas tips till den 
som ska gå på maskerad?

»Var lite försiktig, 
klä inte ut dig för 

mycket. « 

»Var inte försiktig. 
Ta i och klä ut dig 

ordentligt! «
»Stanna hemma.«


