Vad är det bästa som hänt dig i skolan? Det sämsta? Var hände det?
Jag var här! är en unik interaktiv föreställning som gör en resa i er egen skola. Om
verklighet, identitet och drömmar. Om skolans trygga och otrygga platser. Bygger på
elevers egna berättelser.
Jag var här! spelas på olika platser på din skola (två klassrum, korridorer och skolgården). Publiken
delas upp i fem grupper och följer med skådespelarna genom föreställningen. Det betyder att alla inte
ser allt, utan eleverna kan efter föreställningen prata vidare om den och berätta för varandra vad de
sett. Publiken kommer att delta på olika sätt, genom att prata och skriva. Vi lämnar det de skrivit hos
er. Föreställningen kommer inte att påverka övriga elevers undervisning.
Föreställningen har skapats i samarbete med tre högstadieklasser från olika skolor.
Temporarity drivs av scenkonstnärer som arbetat med teater för barn och unga i över 25 år och har
lång erfarenhet av interaktiv, deltagande och omslutande teater.
Föreställningen kan vara en del i ert värdegrundsarbete och ett sätt att utforska trygga och otrygga
platser på skolan tillsammans med eleverna. Den kan kombineras med efterföljande workshops.
ELEVREAKTIONER från Vittra skola
”Jag tycker att allt var jättekul, framförallt att
man fick röra sig runt och inte bara sitta still, vi
fick ju även vara med o prata lite, det var
superkul.”
”Deras skådespeleri var bra. Det var roligt att
titta på och att vi fick vara med och svara på
frågor / ställa frågor. Det bästa var att dem lät
oss vara med i själva skådespeleriet.”
Urpremiär: 8 mars 2022
Målgrupp: 12 -16 år
Publik: max 60 elever + lärare
Längd: ca 60 min
Aktörer: 5 st (tack vare Postkodstiftelsen)
Lokal: 2 klassrum, del av skolgården samt korridorer
Workshops: kan läggas till.

”Jag tyckte det var att man fick veta typ
hemligheter om varje person.”
”Det bästa var att man efteråt kunde fråga olika
personer vad dom hade upplevt och lägga ihop
olika pusselbitar.”
”Det var bra skådespel och bra situationer”

Pris före eventuella subventioner:
1:a fst 14000 kr + moms
2:a fst samma dag & plats 12000 kr + moms
Resa, ev. logi samt traktamente tillkommer.
Med stöd av:

Boka på 072448094 eller producent@temporarity.com
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