Till lärare inför föreställningen Vårt förakt för svaghet
Hej!
Ni ingår i vår turné i Norrbotten i oktober 2014. Er grupp ska se teaterföreställningen Vårt förakt för
svaghet, producerad av Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern. Inför besöket önskar vi informera om
några nödvändiga förutsättningar för att vi ska kunna komma och spela föreställningen hos er.
Själva föreställningen
Vårt förakt för svaghet är en klassrumsföreställning i vilken ni möter skådespelarna Mattias Brunn
och Victor Wigardt. Föreställningen är 60 minuter. Spelas för minst 15 personer, max 40 personer.
Från 16 år.
Förberedelser och efterarbete
Lgy -11 är tydlig med att eleverna ska jobba med demokratiska frågor under gymnasietiden. Denna
föreställning är en fantastisk utgångspunkt för detta. Vi har satt ihop material för för- och
efterarbete. Det kan vara bra i diskussioner med eleverna om deras upplevelse av föreställningen,
eller som inspiration för dig som lärare hur du tillsammans med dina elever kan arbeta vidare kring
de frågor som Vårt förakt för svaghet berör. Du kan själv plocka ihop material och ”svårighetsgrad”
eller välja ett färdigt paket. Läs mer och ladda hem på www.norrbotten.riksteatern.se/vartforakt
Vid föreställningstillfället
Alla som ska se föreställningen ska vara samlade och på plats för det enda insläpp som görs till
lokalen. Vi förutsätter att en lärare som känner klassen finns med i klassrummet vid
föreställningstillfället.

För ansvarig person för hela besöket på er ort (beställaren)
Rummet
Skådespelarna behöver tillgång till rummet:
1 timme före utsatt start
30 minuter efter föreställningens slut
D.v.s. sammanlagt 2 timmar och 30 minuter
Ett rum med flyttbara bänkar/stolar behövs. Det bör vara ett stängt rum. Helst ska det inte vara för
mycket insyn och det är bra om det går att låsa rummet inifrån.
Föreställningen innehåller ljud och ljudläckage kan förekomma till intilliggande lokaler.
Önskemål
Vid dubbla bokade föreställningar, finns möjlighet till lunch på skolan?
Möjlighet till eventuell förvaring (låst rum) av vår rekvisita/scenografi om vi återkommer till lokalen
flera dagar i rad.
Kontaktpersoner
Kontaktperson för föreställningen är tekniker Tor Ekdala 0739 730 459 och han ringer er skolas
kontaktperson senast en dag före inbokad föreställning. Vi önskar att skolans kontaktperson möter
upp oss vid avtalad plats och tidpunkt.

