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 Ett skogsäventyr - Handen på hjärtat – Ekon från skogen.  
 
 

i Immeln, på Näset, vid Osby, vid Breanäs, vid Sporrakulla, nära Sibbhult,  
på Norra Lingen Näset, vid Kristianstad, och i Barnakälla, nära Bromölla.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer från några av våra besökare:  
 
Skoven var der jo i forvejen, bedre baggund kan man ikke have for et skogsaventyr.og eventyr 
blev det. Med små midler et antal dragter, hængekøjer blokfløjter, MEN med store indsatser 
af de ĺedende figurer som alle udstrålede et sandt eventyr af velvilje varme og omsorg for det 
gæstende publikum . måske gik de andre også hjem med en god fornemmelse, taknemmelige 
over en kærlig hjælp til at opleve skoven 
Victoria Torstensson 
 
 
Det absolut bästa jag gjort hittills i år. Det var helt underbart. Fantastiskt. 
Över alla förväntningar. Alla medverkande ska ha ett stort tack. 



Ni var och är fantastiska. Ni gjorde min dag. Tack så himla underbart mycket. Tack tack 
allihopa. 
Mattias Santesson 
 
 
Tror detta var den mest underbara skogupplevelse jag haft. Jag översköljdes av glädje, 
kärlek, sorg och så mycket energi! En stund av totalt bejakande av skogen. Jag blir rörd och 
full av förundran. 
Tack snälla ni för att ni påminner oss och lockar fram allt detta fantastiska. Tack tack 
tack/Christel Wattson 
 
 
Citat: Tack för en magisk teaterföreställning i den fina Göingeskogen. Vi fick verkligen 
känsla för skogens alla möjliga sagoväsen. Dessutom lite skön skogsvila. Rekommenderas! 
Monica Lennartsson 
 
 
En spännande, inspirerande, vacker, poetisk, rörande upplevelse för alla åldrar! 
Fanny Isnard, Psykoterapeut, Osby. 
 
Tak for en spændende fortolkning af skogen. Fascinerende sang/musik, flotte kostumer, og 
overraskelser. Vi kom tæt på træer, sten og følte at de var en levende og medvirkende 
kulisse.  Så godt. 
Nina Flindt, IT-chef, Plantestyrelsen KBH.  
 
Jag följde med på vandringen igår tillsammans med ett tjugotal okända människor och min 
dotter och hennes två pojkar 10 och 12 år gamla. Upplevelsen för mig var att en så enkel 
vandring i skogen kunde bli så stor och givande. Med era fantastiska kläder och finurliga 
inslag blev en timmes vandring ett fint minne. Jag vet att jag kommer att se skogen ur ett till 
perspektiv hädanefter. Vandringen berikade mig. 
Min dotter älskade vandringen. Det förstod jag redan innan. Kvinnan som delade ut vatten 
och björnbär hade så otroligt vänliga ögon tyckte både jag och min dotter. 
Fint initiativ och vi hoppas att ni fortsätter och sprider detta till andra. 
Tack från oss! 
Lena Grollmus, Hanna, Isaia och Emeka. 
 
Tusen tack för en magisk vandring i skogen, det gick rakt in i själen. ⭐Jag rekommenderar 
alla att gå denna! Tack 
Sara Linnea 
 
Tack för den magiska föreställningen i den vackra naturen. 
Sara Lennartsson 
 
 
Många gånger har vi vandrat på rundan men aldrig sett och känt så mycket som idag. Ljuset, 
ljuden, dofterna, sångerna, stenarnas och trädens närvaro...  
Tack Petra och alla skogens väsen för en härlig föreställning! Och lämna gärna kvar två 
hängmattor till oss! 



 Gunilla och Ingvar (Immelnbor sedan mycket länge). 
 
Varm tack för en i allra bästa mening förtrollande upplevelse.  
Karin och Bo Selander 
 
 
Eftersom skogen är min favoritplats att vara på och var även min lekplats när jag växte upp, 
så njöt jag av denna upplevelse. 
Sagan som blir verklig. Det är min värld det. 
Rosie Hennig, Teater Stenbäraland. 
 
 
Tack för en alldeles underbar premiär-föreställning. 
Mats Svensson, rektor Färlöv.  
 
Ni gör ett mycket bra arbete på många plan. En väldigt givande föreställning. Stort Tack.  
Lyly Sjöholm, journalist, Malmö. 
 
 
Vilken underbar föreställning lite som i sagornas värld. Tusen Tack  
Gun o Dan Jeppson, skogsägare, Värestorp. 
.  
 
Tack snälla för den fantastiska vandringen i skogen. Spännande och vackert. Precis vad jag 
behövde. Tack. Emma Torstensson  
 
Ett omtumlande och tänkvärt möte med skogen. Vår ledsagare var genuin och otroligt 
levande. Många upplevelser i en - alla vackra på sitt alldeles egna sätt. Det här kommer jag 
att leva med länge - precis som en riktigt bra bok... 
Charlotte Stierna 
 
Min upplevelse var bara positiv. Blev fångad av skogens mysterium. Kändes som om ni var 
levande väsen där. Mycket bra val av platserna och kläderna smälte in. Tack för en 
upplevelse som jag gärna tänker tillbaka på.  
Mvh Inger Stierna   
 
 
 
Citat: Tack för igår! Det var en fantastisk föreställning! På samma gång som jag tyckte det 
var synd att resten av familjen inte var med så njöt jag över att vara ensam och till fullo få 
njuta över det som ni gav mig. Det var så fint att vara där och höra, smaka, känna, se, skratta 
och sörja. Tack!  
Ida Väreborn, Kyrkoherde, Vinslöv församling. 
 
Tusen tack för en jättefin och berikande upplevelse för mig och mina söner. Lasse.  
 
Vilket trevligt initiativ med Skogsäventyret och ett proffsigt genomförande av upplevelserna. 
Paul Seuglin. Lokal eldsjäl och ägare av Ringblomsgården.  
 
 



Citat: Tack för en trevlig skogsupplevelse. Mycket stämningsfullt och tänkvärt. 
Agneta o Yngve, Bygdeföreningen Immeln.  
 
Tyckte ni var helt fantastiska! Kul, bra sätt att få människan att tänka efter om vår relation 
med skogen, fin stund i hängmattan. Kändes som man ville leva som er i skogen. Ni gjorde en 
magisk timme.  
TACK i slutet var jättefint! 
Ni är så bra Anna Johansson, ABF. 
 
Vandringsteater i Immelnskogen! Fantastiskt magiskt! Tack  
Maria Bolin, Teaterföreningen Immeln/ högstadielärare Kristianstad. 
 
 
Citat: Ett stort tack för en fantastisk upplevelse i lördags - verkligen! Vi har intressanta 
dialoger på vägen hem i bilen om vad vi upplevt och tjejerna hade verkligen med sig att man 
åkte hem med en tankeställare och hur skönt det var att vila. Allt gott! Med vänlig hälsning, 
Johanna Bergman, Club Sonya 
 
 
 
 
En spännande eftermiddag och ett äventyr för stora och små Tack till er som jobbar och 
engagerar Er i föreställningen! Tack för ett härligt och spännande äventyr i skogen. Camilla 
Larsson, Queenia/ Östra Göinge Näringsliv och Icam konsult. 
 
 
Citat: En härlig och annorlunda upplevelse i skogen i Immeln. Visst är det så, att stenar och 
stubbar och träd, har mycket att berätta om vi bara lyssnar. Och vilka vackra dräkter ni sytt! 
Det är, jätteviktigt att vi tar oss tid att lyssna, bara vara och hittar tillbaka till ett enklare liv. 
Lo Olsson (Läkare, Malmö) 
 
Tack för härlig upplevelse i skogen med er idag. Det var en mysig stund som jag verkligen 
rekommenderar. 
Zara Broström 
 
Stort Tack för en fantastisk naturupplevelse i Immelnskogen. Underbara teatermänniskor och 
ett underbart tema. Välorganiserat och trivsamt.  
Mvh Andreas med familj 
 
En välspelad och magisk föreställning med flera oväntade och spännande inslag. Uppskattas 
av alla i familjen. En otroligt vacker miljö & fina kostymer 
Caroline Tops/ Foods2change (vinnare av Malmö Stads Miljöpris 2019) 
 
 
Fatta hur överraskad och glad när några begåvade människor hittar skogen man har bakom 
husknuten och iscensätter ett förtrollande skogsäventyr! 
Vi som inte brukar skrävla om Göingeskogarna blev lite förgyllda på kuppen. 
Tack @petralindblom och alla andra inblandade för Ett skogsäventyr- 
Vandringsföreställning Immeln 2019 ! 
Anna Rosengren, Nordisk ministerråd.  



 
Fantastisk upplevelse. Riktigt bra. Njutbart och mycket tänkvärt. Det här borde användas i 
vården. Jag arbetar med psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. Det skulle vara mycket bra 
om fler kunde få se i vården. Tyvärr arbetar jag i Stockholm.  
Britt, Psykolog.  
 
Tack för en mild och varsam John Bauer-vandring.  Sagolik och verklig 
Ina Nissen, Musiklärare och Gestaltterapeut. Malmö. 
 
Tack för en underbar eftermiddag.  
Det var en lyrisk upplevelse, en föreställning, som kändes som den hade vuxit upp ur skoges 
gröna mossa. Tack.   
Olle Ellthammar, Psykiatriker, Onslunda. 
 
Tusen tack för en jättefin upplevelse.  
Leila Åkerlund, Sagohuset, Lund. 
 
Några röster om vår föreställning : 2020 
Osby: 
 
   Jag har varit på dagens föreställning. Jättetrevligt. 
Rekommenderas.  
Underbar natur och en djupdykning i skogens själ. Härligt.🙂🍄🍃🌱 
Helena Berndsson:  
 
 
Tack för trevlig, berikande och vilsam skogspromenad.  
Ni har lagt ner ett stort arbete för att behaga oss. 
Allt gott till framtida föreställningar. 
Ann-Marie Thall, Lund  
 
 
 
En sådan respons vi fick från våra deltagare” 
Under sommaren fick Alltmöjligt verkstaden i Broby möjlighet att ta med sina deltagare till 
för eställningen Generösa Skogen.  
 
Vi åkte till Osby och ingen hade egentligen någon riktig pejl på vad som väntade. Gruppen 
som var väldigt blandad åldersmässigt och kulturmässigt hamnade i en teaterföreställning där 
naturen agerade scen. Oj, vilka kostymer utbrast någon i gruppen samtidigt som vi kastades in 
i en fascinerande berättelse om naturens kraft.  
Flera i vår grupp hade inte varit i skogen på många år och för en del av ungdomarna var det 
första gången. Genom föreställningen fick vi känna olika karaktärer men också möjlighet att 
för en stund stanna upp och bara vara där och nu!  
Härligt initiativ, bra skådespeleri och en genomtänkt historia som verkligen fångade vår 
uppmärksamhet och dessutom hade vi kul! 
Tack för den förmiddag vi hade tillsammans i skogen med er och vi kommer gärna igen!!  
Stefan Andersson 
Verksamhetsansvarig 
Alltmöjligt verkstaden, ideell förening i Broby 



 
 
Hej -vi var på en jättefin föreställning igår - hängmattorna var underbara!  
Marita Forsberg:  
 
 
Från Osby kommun:  
 
Konstigt i början att stå och skrika i skogen men efter ett tag helt naturligt. 
Kändes inte som 2 km att gå så det kunde till och med vara längre och jag gillar ju inte att gå 
egentligen. 
Skulle gärna gå en gång till även om jag tyckte det var konstigt i början. 
Kanske man skulle göra det lite oftare. 
Mycket bra upplevelse och det är också tack vare att ni hittat ett bra läge. 
Vi tänker nog inte på hur viktigt det är med vatten. Fick mig verkligen att tänka på hur viktigt 
vatten är.  
Utan vatten överlever vi ju inte. 
Adminitratör, Osby Kommun. 
  
Fantastiskt! Jag är så glad att vi stöttade detta projektet och utökade summan. Detta vill vi 
stötta fortsättningsvis om vi har möjlighet. 
Ett riktigt bra arrangemang. De hade hittat ett bra lägen (Näset) och de var riktigt proffsiga i 
sitt agerande och med sitt budskap. 
Kultur och fritidschef, Osby Kommun. 
 
 
 
Mycket bra arrangemang med proffsiga skådespelare och ett viktigt budskap. 
Detta arrangemang vill vi gärna se mer av fortsättningsvis då det kombinerar natur, rörelse 
teater, musik på ett mycket bra sätt.  
Corona-anpassningen var ett extra plus. 
Tack för att vi fick möjlighet att delta! 
Vänliga hälsningar 
Ylva Kronblad, Fritidsutvecklare, Kultur & Fritid stab, Barn & Utbildning, Osby Kommun 
 
Stort TACK för den fina föreställningen. Den var verkligen inspirerande och härlig 

 Många av våra elever fick en ”kick” av att komma ut i skogen. 

 Du kommer att få mer återkoppling när resp lärare gått igenom det i klassrummet 

 Än en gång STORT TACK. Gärna mer av detta. 

Ann-Cristin Lund,  Osby kommun, Rektor SFI, Osby.  

 
Handen på hjärtat fötterna i skogen 🍀 en fantastisk föreställning som handlar om naturen och 
människans relation med naturen💜 så stark tack! Hoppas på att se en ny teater nästa sommar 
i Göinge 



och Osbyskogarna🌳🌿🌱 
ABF, Skåne Nordost.  
  
Tack, för en fin föreställning i härlig miljö. Det blev en helt ny upplevelse och skön 
avkoppling.  
Gudrun, Vinslöv församling.  

 
 
 
 
Hej alla och tack för det fina initiativet till föreställningen med vandringen på Näset.Bra 
upplägg med naturen, tystnaden, flöjter, sång och trumma. Vi tyckte det blev en fin, 

spännande upplevelse. Det gjorde ni bra Tack! 
Mats Berg 
 

 

I sommer var jeg så heldig at opleve vandringsforestillingen "Hånden på Hjertet - Fødderne i 
skoven",  i naturreservatet ved Osby 
 
Jeg skriver "sammen med skoven...", da forestillingen var en helt særegen teateroplevelse, 
hvor skoven var aktiv medspiller. 
 
Forestillingen bestod af 'pitstops' hvor skuespillerne spillede med eller uden ord eller musik i 
tableauer på forskellige locations og samtidig var det en meget afslappet, guided spadseretur 
med tid til grin og blåbærspisning - og en nærmest andægtig oplevelse af skoven som levende 
medspiller. 
 
Denne særlige stemning kan kun tilskrives arrangørernes udprægede sans for at finde særlige 
locations i skoven til udfoldelse af deres tableauer. Tableauer som berørte emner som respekt 
for natur, en anerkendelse af naturen som levende, naturens egen dramatik mv. Gruppen har 
stor sans for i samspil med skoven at skabe både sjove og dramatiske scenografier for de 
enkelte fortællinger som understreges af de flotte kostumer og få og effektfulde "props". 
 
Der er også stor ros til truppen for deres evne til at engagere publikum, så vi blev en aktiv del 
af forestillingen. Der var blandt andet en stor sans for at få børnepublikum engageret med et 
glimt i øjet. 
 
Det var helt igennem en meget opløftende forestilling/vandretur, der efterlod én med smil på  
læben og respekt for såvel skoven som arrangørerne.  
Tak. Jeg ser frem til en videre udvikling af fortællingen i 2021. 
 
Akhanda Arnberg, Danmark 
 
 
 
 
 



Tack för en jättefin och härlig föreställning. Jättefint upplägg nu i Corona tider och ett nytt 
perspektiv på hur man kan vara i naturen. Så bra att kunna njuta av det med hela familjen. 
Alla njöt men fäste sig vid helt olika saker. Vi kommer att investera i hängmattor till hela 
familjen. Med myggnät, då vi bor i Norrland. 
Familj från Piteå.  
 
 
Tack för en rogivande föreställning. Barnbarnet tyckte mycket om det.  
Bengt Klingheim, Ordförande STF, Kristianstad.  
 
 
 
 
 
Tack för en sagolik vandring på Näset! Tiden gick snabbt och barnen fick uppleva ett 
fantastiskt äventyr💚🌿💚 
Sara Gustavsson.  
 
 
 
 
Tack för fina upplevelser i Skogsmiljö. Vilka musikaliska ögonblick vi fick vara med om. 
Fantastiska drömfångare och vilken kulning.  
Lisbet och Gisela från Friluftsfrämjandet.  
 
 
 
TACK för en underbar upplevelse i den trollska skogen! Vi var 8 stycken i olika åldrar som 
njöt av detta vandrande skådespel som fyllde våra Hjärtan och sinnen med Levande magi. 
Ackompanjerade av vackra berättelser och varelser på spännande stigar fyllda av toner blev vi 
ledda av skogens uttrycksfulla Väsen, djupare in i våra egna och vårt gemensamma Hjärta <3 
Ida La Zenda, Malmö 
 
 
 
 
Åter igen, tusen tack för att vi fick komma på er fina föreställning. Sara och Lykke hälsar 
också och tackar. Lykke har pratat mycket om vad fick uppleva. Hon hörde även igår musik, 
rop och sång från skogen, när ni spelade igen. Härligt att föreställningen ger starka intryck 
och upplevelser för alla åldrar/  
Gunilla med familj.  
 
 
 
 
Hej, Det var jättekul att titta på föreställningen.  
AsmaSomaliska föreningen, Sölvesborg.  
 
 
Det var trevligt att se er föreställning. Ni är väldigt duktiga, tack för att ni gör detta.  



Immelnbo.  
 
Tack igen, för en väldigt fin och tankeväckande föreställning <3. Så fint att vara där i er 
magiska del av världen. Väldigt tacksam.  
Emelie Hill Dietmer, Journalist, författare.  
 
 
 
Tack. Ni är fantastiska. Så skönt och avkopplande.  
Kerstin, Östanå.  
 
 
 
Hvilken dejlig dag i den dejlige svenske skov - som altid er en tur i skoven en dejlig 
oplevelse, men at samtidig at opleve en performance, der i den grad fremkaldte poesi og 
mindelser fra eventyrenes verden og dermed hukommelsen om ens egen barndom - gjorde 
denne tur i skoven til en helt særlig oplevelse.  
Den visuelle oplevelse alfer og mere mørke væsner lagde en god stemning til den iderige rejse 
gennem de skjulte verdener i skoven og ens eget sind. Skuespillerens medrivende energi og 
det stemningsfyldte akkompagnement af lyde, musik, sang og små historier, sendte mig 
tilbage til Rojna røverdatters forårsskov og ned i det dybe lag mos i skovbunden, hvor 
svampen bor. Dette er i sandhed en oplevelse for alle aldre og hvis man kan komme ud fra 
denne tur i skoven, uden at det på et eller andet tidspunkt har berørt en, så trænger man 
virkeligt til en tur i skoven.  
Jes, kbh  
 
 
 
 
 
Tack! Väldigt intressant föreställning, det var helt underbart, ni är fantastiska!   
Michael Danieri 
 

Tack! Underbart! Tårar och frihet!  Mycket att tänka på. 
Kristina 
 
 
 
 
 

Kul att få komma ut i natur o se teater. . Vilket engagemang o tid ni lagt ner i detta. Samt 
skönt att det regnade, skogen blev mer levande. 
Robert, Malmö 
 
 
 
Röster från fyra ungdomar från Malmö: 
 



 
En härlig föreställning! Som gav mig  många bilder, kändes som jag var med i en film.   
 
Tack för en riktigt fin föreställning. Det här var något som jag inte hade väntat mig. Magiskt! 
Underbart med natur och kultur ihop. Jag kände mig delaktig och viktig som fick vara en 
pusselbit i det hela. 
 
Det var härligt! Jag hade inga förväntningar. Blev förvånad, kände mig så harmonisk. Det 
gjorde mig lugn. 
 
Tack för en underbar föreställning! Jag njöt både av naturen och ert skådespel. 
 
 
 Tack för en överaskande annorlunda och härlig upplevelse. Ni är  fantastiska som skapar 
detta  för andra.  
Ingemar du Hane  
 
 
 
Tack för föreställningen. Det var fint, men jag tyckte att ”Lisorna” skulle få ta mera plats. 
Och det var lite för långt. 
(Kvinna från Immeln)  
 
 
 
Till handen på hjärtat….. Jeg har haft fornøjelsen at se (og bevæge mig med) 
vandringsforestillingen. 
Forestillingen var en meget poetisk oplevelse, som formidlede naturoplevelse, så alle 
oplevede den fine natur vi var i. Store som små, gamle og unge og alle med forskellige 
forudsætninger fik vi en nytolkning af naturen, som øgede ens sanser for den. 
Det var fantastisk spændende at indenfor så kort en vandring at møde så mange forskellige 
slags skov/natur.  
Tak 😊 
Nete Kaldan, Köpenhamn.  
 
 
 
Tusen tack för en annorlunda, magiskt avkopplandevandringsföreställning🙏💛 
Linda Poulsen 
 
 
Tack för en fantastiskt inspirerande föreställning 
🤗💫👍🌟✨❤� 
Paul Seugling,  
 
Ni är guld värda❣� 
Anita Boregren, Immeln.  
 
Smuk dag i skoven med musik og poesi. 
U. KBH 



 
 
Tack för en jättefin föreställning och vandring. Mustafa och jag tyckte jättemycket om det och 
Mustafa tyckte mycket om sången ni sjöng, när vi gick.  
Nour Kandil, Kristianstad.  
 
 
 
 
Det var en helt fantastisk måde at blive indbudt til skoven hemmeligheder og muligheder. 
Skovteater turen var tilpas i tid og med mange forskellige sanselige og æstetiske oplevelser 
.skuespillerne passede godt til rollerne hvilket også blev understreget af dragter serigrafi og 
sjove musikalske indslag. Skoven blev også meget personlig og det smukke blev fremhævet 
via musikken og dramaet..Vi var mange tilskuer, men det føltes ikke sådan��🌷🌷🌷🌷 
Ulla Christine Kragh 
 
 
 
SFI elever från Hanaskog vill tacka Er för en underbar upplevelse i skogen!  
👍😀💐Helena Lennartsson, Lärare SFI, Hanaskog.   
 

 
 
Muhammed tycker att när han har varit i skogen har Muhammad känt värme av träden. Han 
tycker att det var en fin natur och alla skådespelare har varit bra! 
Ahmad tycker att när han och hans kompisar har vandrat i skogen kände han sig väldigt glad 
och han kände en frisk luft i skogen. Han har sett de gamla träd och jättefina svampar som 
växte där. Han har lyssnat och tittat på kvinnorna och mannen som spelade jättebra. 
Zainab, när hon började promenera i skogen kände hon sig gladare. Skogen var jättefin! Alla 
kvinnor var snälla och trevliga. 
Amna, när hon har varit i skogen har hon känt mycket luft och vind av träden. Hon tycker att 
naturen var jättefin och den kunde prata. 
 
Rana har känt stillhet och ro i min själ. Hon tyckte att det var skönt att titta på höga träd och 
gå på mjukt gräs. 
Najla, när hon har promenerat i skogen blir hon gladare och lugnare. Jag har känt mycket luft 
och frisk luft. Skådespelare spelade bra och var duktiga! Det finns fukt i marken i skogen. Jag 
gillar kvinnor som har sjungit. 
Tack så mycket igen för en underbar upplevelse!  
Helena SFI i Hanaskog 
 
Eleverna som var med tyckte att det var fantastiskt och jag är superglad över att vi fick 
möjligheten även i år. Stort tack till er! 
 
Therese Lindecrantz, Rektor, SFI, Hanaskog. 💚💚💚 
 

 Det var ett jättefint jobb ni gjorde och väldigt roligt att ha er här på vår festival! 



Vi håller kontakten, ses snart igen hoppas jag!   

Ebba-Maria Olson , Mossagården  

 
Hej och tack för en fin finalvandring!  
Frida Olsson, Östra Göinge Kommun.  
 
 
Tack för en helt fantastisk upplevelse! Jag hoppas att många fler får vara med om detta 
framöver 💚💚💚 
 Eva Berglund Född Hellberg, Kristianstad kommun,  
 
Föreställningen påminde oss om att värna om naturen och alla dess växter/liv. Att leva som ni 
målade upp i föreställningen skulle resultera i ett perfekt liv. Lära sig att uppskatta de lilla 
sakerna i livet, slappna av, finna ro. Alla kan ta med sig något viktigt från föreställningen och 
vi lämnade skogen uppfyllda med sinnesfrid, gemenskap och glädje. Underbar musik, oerhört 
vacker natur, intressanta karaktärer. Sammanfattningsvis en mycket fin upplevelse utan en 
enda tråkig sekund— 
Sara Lindblom och Mustafa Rahimi.  
 
 
En väldigt fin stund i skogen, där en lär sig återkoppla med det som finns så nära men som 
många förbiser.  
Kim Mårtensson, trädgårdsmästare student.  
 
Mycket bra och uppskattades av alla i familjen som representerades av 3 generationer 
Hälsningar Stefan.  
 
En fantastisk föreställning! Den måste upplevas  
Annika Lidström.  
 
Jag vill också tacka er alla för igår  och den fantastiska föreställningen 
som tog oss med att möta och utforska skogens innersta väsen och naturkrafter på ett 
oförglömligt sätt. Förtrollande, magiskt, och alldeles underbart.

 
Ser så fram emot nya föreställningar kommande år  
Anya Kräusel.  
 
 
Underbar föreställning på magiskt vacker plats med helt sagolika berättelser och ljud! Skogen talade till 

alla våra hjärtan Rekommenderas å det varmaste  TACK  
Ida LaZenda, Sjukgymnast, Malmö 
 
Helt magisk i efterårsskov 
Helle Jörgensen, Paris. 
 

Rigtig	glædelig	jul	til	dig	og	endnu	engang	tusind	tak	for	en	fin	oplevelse	i	skoven	i	sommer.	 	
Tove. T. Kristensen, Teatret Om, Ringköbing, DK.  



 
Så fina ni är och fina bilder. 
Irene Lavin.  
 
En magisk vandring! Kul med annorlunda upplevelser. 
 
 
 
Tack	för	ännu	en	fin	föreställning	och	upplevelse.	Vacker	kväll,	vacker	miljö	och	vackra	berättelser	och	sånger.	Så	fint	

att	dela	tillsammans	med	barnen	 	
Josefine Sohl	
 
Igår fick jag vara med om en väldigt annorlunda upplevelse. En pimpad skogspromenad 
eller en energiinjektion för själen. En vandringsföreställning med kulturföreningen Den 
Generösa Skogen i Skånes Gröna En alltigenom rogivande upplevelse förutom att jag 
föll ur hängmattan. Det var sista föreställningen för i år men detta hoppas jag att fler ska 
få tillfälle att njuta av. Eva Berglund, född Hellberg.  
 
Fantastisk  
Melie Liv Kreutzfeldt.  
 
Så bra!! Tack! Tänkvärda ord, mysig sång och inspirerande i härlig skog. Både vuxna 
och barn mycket nöjda! Lisette Törnkvist.  
 
"Ett avbrott från vardagen och in i fantasin och mystikens värld där väsen och skogens 
folk visar vägen, en väg bortom asfalterade vägar och nedtrampade stigar. Fantastiskt 
skådespeleri, musik och sång samt magnifika kostymer, allt i sin rätta miljö. Det är som 
att gå in i en värld där ingenting annat än naturen spelar någon roll. Hela familjen är 
fyllda av energi och vi hoppas innerligt att ni återkommer nästa år igen. Väldigt lyckat och 
rekommenderas starkt för både liten och stor! " 
 
Kan varmt rekommendera detta! 
En fantastisk vandringsföreställning!  
Eivor Månsson 
 
Den här underbara gruppen gör något av det viktigaste som finns - hjälper oss återfå 
kontakten med naturen. Deras vandringsteater i skogen är en magisk upplevelse som 
måste upplevas. Rekommenderas varmt! 
Roland Gudinge.  
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