
 
 
Resumé “Trollkarlen från rymden” 
 
 
Till läraren: “Trollkarlen från rymden” är tänkt att vara en interaktiv föreställning; 
figurerna ställer ofta frågor till publiken. Det är helt i sin ordning att barnen 
svarar på frågorna: faktiskt så UPPMUNTRAR VI DET! 
 
“Trollkarlen från rymden” är en planetarieföreställning som handlar om en 
magiker, Trollkarlen, och hans ofta osynliga assistent, Spectra. Trollkarlen vet 
mycket om rymden, astronomi och trollformler. Dessvärre så misslyckas hans 
trollformler ibland med mycket intressanta följder. Ett exempel: på sin födelsedag 
så är Trollkarlen i färd med att städa sitt hus eftersom han väntar ett viktigt besök 
(fast han kan inte minnas varför). Medan han använder sin flygande dammsugare 
och sin trollstav hamnar han av en händelse på Cosmonova under en 
planetarieföreställning för barn som leds av Röst. 
 
I valet mellan att ge sig av hemåt eller stanna och prata med barnen om rymden 
och astronomi, så väljer Trollkarlen och Spectra det sistnämnda och därmed 
börjar det roliga. Efter att ha visat natthimlen och stjärnbilderna demonstrerar 
han varför det finns dag och natt och vad som orsakar årstiderna. Istället för att 
fortsätta demonstrera så beslutar sig Trollkarlen för att ta med sig barnen till 
månen i sin magiska rymdraket. Väl där får de även se planeterna på nära håll 
tack vare Trollkarlens kraftfulla magi! 
 
Fortfarande full av reslust tar Trollkarlen härnäst med sig sina nya vänner till en 
av sina favoritplatser i solsystemet: en av den ringbeprydda planeten Saturnus 
månar. Medan sällskapet befinner sig där får Trollkarlen ett telefonsamtal från sin 
väntade gäst, Stora Stjärnmagikern, den mäktigaste magikern av dem alla. Med 
hjälp av magi skyndar sig Trollkarlen tillbaka till sitt hus och finner till sin 
överraskning att anledningen till besöket är hans egen födelsedag. Spectra, Röst 
och Stora Stjärnmagikern har alla med sig särskilda presenter till Trollkarlen: 
historier om färgrika nebulosor, vackra galaxer och om hur astronomer studerar 
universum. 
 
Föreställningen slutar med att alla sjunger “Ja, må han leva” för Trollkarlen 
medan ett himlafyrverkeri visas. 
 
Föreställningen är cirka 40 minuter lång och finns även med engelskt tal via 
hörlur. 
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