F

öreställningen börjar;

“Hur börjar en folksaga?”
Någon säger
“Det var en gång… ”
och så är vi igång!

S

å fortsätter historien

Eleverna och lärarna får olika
roller i berättelsen. Inga stora
roller och inga som kräver någon
större insats, men de är med att
skapa det som händer i rummet.
De ser mig och jag ser dem.

N

är vargen föll ner i

F

gropen är en folksaga om rättvisa.
Och vad vi kommer fram till är att
det egentligen inte finns någon
rättvisa här i världen.
öreställningen avslutas med ett samtal där vi kan fundera kring och

diskutera begreppet rättvisa.
Så här går det till:
I klassrummet gör vi små öar av sittplatser med gångar mellan. Omkring 5-10 elever sitter i varje grupp och
det finns plats för Lasse att gå mellan öarna. Han går runt öarna och börjar berätta: ”Det var en gång en hare
som gick omkring med sina nya gympaskor.
Så kom han... (och här bryter Lasse berättandet och ber några elever i en ö att sträcka upp händerna i
luften) … till ett snår” (och här går haren in i snåret och ser sig omkring). Så fortsätter vi: Lasse berättar och
publiken hjälper till att skapa stämningar och bilder.
“Jag har spelat klassrumsteater sedan 1984, nära min publik. I mina föreställningar är publiken ofta
medskapande och nu blir de det i ännu större utsträckning.” - Lasse Åkerlund, Teater Allena
Pris !
!
!
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1 fst 5 000 kr
2 fst 9 500 kr
3 fst 14 000 kr

!

!

(gäller samma dag och skola)

Resa ! !
Trakt.! !
Boende !
Målgrupp !
Yta ! !
Publik !!
Byggtid !
!
!
Rivtid !!
Längd !

50kr/mil
210 kr/dag
1 enkelrum
åk 3-5
klassrum
max 60 barn
15 minuter, gärna med hjälp av några
elever
15 min tillsammans med några elever
ca 40 min + efterprat om rättvisa

Kontakt
Lasse Åkerlund
Teater Allena
Ronnebygatan 4
371 32 Karlskrona
070-221 0806
info@allena.se

