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Det här är ett förslag på hur du som 
bibliotekarie kan dansa med barn 
utifrån berättelsen i boken ”Mamy 
Wata och monstret” av Véronique 
Tadjo. Översättning till svenska av 
Matilda Wallin. Boken finns utgiven 
på flera förlag och på flera olika 
språk. (Se gärna till att boken finns 
att låna efter bokdansen.)

Välkommen till Mamy Watas värld!
Den värld där den goda, generösa havs-
gudinnan och sjöjungfrun Mamy Wata 
lever i havet. Hon som värnar om alla djur, 
människor och växter. Hon som ser till att 
alla har det bra i och omkring havet. En 
dag får Mamy Wata höra att ett hemskt 
monster plågar folket i byarna. Men hon 
upptäcker att hen är en sorgsen och 
ensam varelse. Genom sång och dans får 
Mamy Wata monstret att skratta, och åter 
förvandlas till sitt rätta jag.

I den här koreografin är vi alla roller, både 
karaktärerna i sagan och samtidigt är vi 
miljön, omgivningen. Vi bygger upp ett 
landskap med våra kroppar och rörelser, 
där vi alla kan röra oss. Sagan följs inte 
exakt utan rörelserna gör undertexten. 
Använd handledningen och förslagen som 
du som ledare behagar bäst i stunden. 
Jag har valt att berätta sagan väldigt kort 
och schematiskt innan vi dansar, inte att 
läsa den. 

Rekommenderad ålder: från ca 3 år.
Rekvisita: Stort tyg och schalar (går även 
bra utan). Tyget och schalarna kan du an-
vända på många olika sätt, bilderna visar 
några exempel. 

Länk till musiken och en filmad handled-
ning hittar du på biblioteket.se/bokdansa
 
Testa innan
Om du vill göra några förövningar kan du 
till exempel:

• Rita med kroppen: Måla hela kroppen 
och låtsas att det blir färg i luften där 
vi rört oss, ett luftmönster.

• HinderJohn: Prova att göra följa John 

eller Jonna, där vi härmar den som är 
först av ca tre personer och när John/
Jonna gör ett hinder som de bakom 
kan krypa under eller dansa över 
blir det en ny ledare av nr två som 
forcerade hindret först. Här kan man 
stoppa musiken om man vill annars 
tycker jag att den gärna kan gå i ett 
svep.

• Långdans: där ledaren tar placering-
en längst till vänster, ringlar med sig 
hela svansen i ett slingrande med små 
steg. Går igenom sista öppningen 
framifrån och så småningom gör den 
långa kedjan till en ring igen.

• Vi kan undersöka att gå på vatten, 
röra oss i vatten och bli vatten.

Havet 
Första delen. Musiken: 0-2 minuter
Vi gestaltar havet.Vi börjar med att 
bygga ett hav med hjälp av gungande, 
långa djupa vågrörelser. Vi står i ring och 
springer in mot mitten och så vänder vi  
på toppen av vågen där det uppstår 
ett momentum och ut igen till cirkelns 
omkrets, om och om igen med olika längd 
på vågorna. Framlänges, baklänges och 
sidledes i ett accelerando och ritardando. 
Upp på toppen av vågen och så sjunker 
den igen i en annan riktning. Om vi låtsas 
att vi har målat, smörjt in alla kroppsdelar 
med olika kladdiga färger blir det olika 
luftmönster runt omkring oss. Vi målar 
hela havet i hela rummet med hela  
kroppen. Prova att leda med toppen av 
huvudet, med handflatorna, med bröst-
korgen, armbågen eller tårna längst ut 
på foten. Vi målar och ritar mjukt, ström-

mande, guppande, kluckande, bubblan-
de, virvlande... Vi sjunker kanske ner i en 
virvel och blir en stund till ett sjögräs där 
ryggen eller fötterna vilar på havsbotten 
medan armar och ben böljar med under-
vattensströmmarna och strävar uppåt 
mot ljuset vid havsytan. Vi bjuder upp 
genom att mjukt ta i någons hand och så 
virvlar tillsammans två eller tre personer 
i ett vågsvingande buggliknande, portar 
i ett gungande, lekande där vi kan smyga 
emellan varandras kroppar och under, 
över, igenom olika sjögrotteliknande 
formationer. Släpp taget och bjud upp 
någon ny att bölja vidare med. Kanske 
galopperar vi som små guppande  
sjöhästar eller kravlar fram som krabbor 
eller bläckfiskar?  De andra kan dansa 
över oss, runda oss eller igenom olika 
öppningar. Hela tiden rör sig havet i ett su-
gande, gungande, leende, vändande, lätt 
och mjukt flöde. Vi är alla havet, oändligt 
böljande, vi är alla både fiskar och sjögräs 
och vågor och bubblor och skum.

Mamy Wata
Andra delen. Musiken: 2-3.30
Nu kommer Mamy Wata! Alla hjälps åt att 
stödja hjälpa lyfta henne medan havet 
fortsätter att gunga och guppa, virvla 
och dyka, sjunka och stiga. Vi hjälps åt att 
stötta varandra leda, lyfta, öppna upp. Vi 
är alla Mamy Wata, fortfarande är vi alla 
havet, vi är alla både fiskar och sjögräs 
och vågor och bubblor och skum. Vi både 
är havet som kilar emellan varandra, 
bjuder upp de andra vågorna, fiskarna, 

växterna och vi är bubblorna, skummet 
och dyningarna.

Monstret 
Tredje delen. Musiken: 3.30-4.22
Nu hörs det som om något lite farligt  
är på gång. Monstrets dans är helt  
annorlunda, inte alls så mjukt och lekfullt. 
Monstrets dans är spänt, hårt, kantigt 
med direkta, korta rörelser, vassa armbå-
gar och farliga ögon och händer. Monstret 
pressar bort vattnet i alla riktningar med 
starka hugg. Stora vridna grimaser, både i 
ansiktet och med hela kroppen. Det rör sig 
på stället och sik-sackar sig runt sig själv 
för att skrämmas åt alla håll.

Tröst
Fjärde delen. Musiken : 4.22-7.00
När monstret ska sova är det alldeles för 
argt och spänt, det kan inte somna, det 
bara kvider och gråter. Mamy Wata  
ser att monstret är både ensamt och 
ledset. Hon stryker och klappar försiktigt 
händerna över monstrets rygg och axlar 
(alla gör det på varandra). Sedan bjuder 
alla försiktigt med monstret i en mjuk, 
vaggande, lekande, snurrande dans med 
portar och vågor, samma som i början 
men nu lite försiktigare och långsammare 
för att inte skrämmas. Monstret är lite  
stelt och osäkert i början men vågar  
snart delta i den roliga dansen. (Det trans-
formeras till människa.)

Festen
Femte delen. Musiken: 7.00-10.22
Alla firar att monstret blivit glad och vän 
med Mamy Wata och alla i havet. Med 
en Följa John lek i rytmisk härmdans i 
små grupper (ca 3 och 3) där John blir ett 
hinder så att de som kommer efter kan 
krypa under eller igenom eller över eller 
runda. (Då får vi en ny John eller Jonna) 
Vi avslutar i en slingrande långdans där vi 
kilar ut mellan sista porten, och det sista 
momentet kanske blir en stor cirkel där vi 
som i början av sagan, böljar ut och in i 
ring igen hållande varandra i handen.

Lycka till!
Maria, koreograf och danspedagog


