
FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 

SKOLOR  
VÅREN 2017





PRAKTISK INFO
Teater

Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 23 januari kl. 09.30

Måndag 23 januari kl. 13 

Föreställningslängd
ca. 1 tim 30 min 

Ålder
Från 12 år. Årskurs 6 och uppåt.

HELA FAMILJEN
KULTURHUSET STADSTEATERN 

SKÄRHOLMEN

 
En hejdlöst rolig och fin föreställning om livet, av och med 
Anna Vnuk. På scen bl a Maria Nohra.

Stackars Leia (ja, hon är döpt efter bikini-tanten i Star Wars) har en 
hemlig kärlek som kommer dumpa henne två gånger. Men det vet 
hon inte än. Hon har en mamma och en pappa som är veganer men 
äter kött på balkongen och en lillasyster som försöker döda henne, 
med kniv. Leia är lite av en mästare på att klara av livet och hennes 
bästa råd är: om du har problem, prata inte med någon vuxen.

Av och regi: Anna Vnuk
Medverkande: Maria Nohra, Anna Vnuk, 
Tarika Wahlberg, Per Öhagen

”Så galet roligt att publiken jublar” DN

”Lika underhållande som Anna Vnuk är som den aningslöst 
frispråkiga mamman, lika rörande är Tarika Wahlberg som 

hemmets språklösa treåring” Expressen

”Anna Vnuk blandar och ger i en härlig kavalkad” SR Kulturnytt

Lärarmaterial finns att ladda ner på hemsidan.

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2017
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Teater

I en yurta på Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 6 februari kl. 13

Föreställningslängd
ca. 1 tim 

Ålder
Från 11 år. Årskurs 5 och uppåt.FJÄLLETS SIARE

VÄSTANÅ TEATER
Den samiska nationaldagen firas på Stora Teatern med sagan 
om nåjden Nahkergöörnje i regi av Leif Stinnerbom.

Vi ska berätta om sameh,
folket som bor långt däruppe i norr.
Det är underliga historier, djupt från vildmarken,
djupt från urtidens sagodunkel.
Så har de gamle berättat
så har sagan gått till barnen,
att av deras barn förtäljas.
De gamla sjunger och de unga lyssnar.
Sägnen lever, fastän den är mycket gammal.

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2017
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Nycirkus

Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
fredag 24 februari kl. 11.00

Föreställningslängd
ca. 1 tim

Ålder
Årskurs 9 och gymnasiet

INFLUENCE
PHARE PONLEU 

SELPAK
 

För första gången gästas vi av ett asiatiskt kompani. Phare Pon-
leu Selpak från Kambodja använder drama, nycirkus och dock-
teater för att utforska begrepp som maktkamp och överlevnad.

Survival of the fittest. Herravälde. Manipulation. Hur skapar vi en 
plats för oss själva i världen? INFLUENCE är en dynamisk berät-
telse om hur makt korrumperar och om gemenskapens helande 
påverkan. Intriger, upptåg, surrealism och drama skapar en oför-
glömlig upplevelse.

Karaktärerna i INFLUENCE dominerar och domineras, luras och 
blir lurade, för att i slutändan upptäcka sin egen styrka och hitta sin 
unika plats i världen. Vi möter organismer som slåss i förhistoriska 
djungler, en forntida kung som manipuleras av yttre krafter och en 
löpare som sätter krokben för sina konkurrenter för att vinna ett 
lopp; alla försöker de segra.

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2017
www.storateatern.se 



PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Tisdag 14 mars kl. 09.30
Tisdag 14 mars kl. 12.30

Onsdag 15 mars kl. 09.30
Onsdag 15 mars kl. 12.30

Föreställningslängd
ca. 1 tim 

Ålder
Från förskoleklass till årskurs 3

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2017
www.storateatern.se 
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FOREVER ALONE
UNGA KLARA

Forever Alone är en föreställning om ensamhet, att känna sig 
utanför och att hitta sin egen väg. För det är bara tillsammans 
som vi kan vara mindre ensamma. För regin står Farnaz Arbabi.

Mama? Kommer jag att vara forever alone? Jag bara undrar. Jag 
tänkte på det igår kväll. Jag kom fram till att att jag kan vara ensam 
nu och det är okej, jag bryr mig inte. Men jag skulle inte vilja vara 
det för alltid.

Soledad och Marto är ensamma på olika vis. Den ena får oftast vara 
med och leka men är ändå utanför. Den andra är mest hemma och 
tänker inte spela fotboll hur mycket hans mamma än tjatar om det. 
Och det värsta stället att vara på är skolan. Plötsligt försvinner ett 
barn under mystiska omständigheter. Polisen, mamman och andra 
vuxna måste leta febrilt. Kan ett barn bara försvinna i ensamhet?

Av: Elmira Arakan
Regi: Farnaz Arbabi
Medverkande: Catherine Westling, Joel Mauricio, Klas Lagerlund, 
Saskia Husberg, Siham Shurafa och Hillevi Berg Niska (sång).

”Magiskt om barnets olidliga ensamhet” Expressen

”Forever Alone är en modig uppsättning som vågar loda 
på djupet och lämna frågorna öppna”  DN

”Som ett smycke”  Kulturnytt P1

En del av projektet Med rätt att vara som möjliggörs av Svenska Postkodlotteriet.
Föreställningen är ett samarbete mellan Friends, Unga Klara och 

Regionteatern Blekinge Kronoberg



PRAKTISK INFO
Dansteater med teckenspråk

Stora Baletten

Pris
Fri entré

Datum
Onsdag 5 april kl. 09.00
Onsdag 5 april kl. 10.30
Torsdag 6 april kl. 09.00
Torsdag 6 april kl. 10.30
Fredag 7 april kl. 09.00
Fredag 7 april kl. 10.30

Föreställningslängd
ca. 40 min 

Ålder
Barn 2–5 år

Döva och hörande.

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2017
www.storateatern.se 

NÄR VI LYSER 
FÖR VARANDRA
KOLLABORATIVET

Föreställningen När vi lyser för varandra är scenkonst för de 
yngsta i teckenspråkets universum. En sinnlig, omslutande och 
nära upplevelse där kroppen får möta ljusspel, ljudvibrationer och 
en levande scenografi. 

Föreställningen har arbetats fram av Kollaborativet i samarbete 
med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola 
och riktar sig till alla barn mellan 2-5 år.

När vi lyser för varandra är en starkt kroppslig och sinnlig men ock-
så interaktiv föreställning, som med teckenspråk som ett kreativt 
nav lyckas famna såväl livets stora äventyr som poesi.



Dessutom har skolor 
möjlighet att gå på följande 

kvällsföreställningar våren 2017:

CHOTTO DESH
AKRAM KHAN

Dans / Torsdag 9 februari kl. 19  (Högstadiet och gymnasiet)

PAPER PLANE
MARI CARRASCO / RIKSTEATERN

Dans / Måndag 6 mars kl. 19  (Årskurs 9 och gymnasiet)

BRITNEY
TURTEATERN

Teater / Onsdag 8 mars kl. 19  (Gymnasiet)

LABERÍNTICA
MARCO FLORES

Flamenco / Onsdag 19 april kl. 19  (Gymnasiet)

WWW.STORATEATERN.SE



Bokning av skolbiljetter våren 2017
(med reservation för fullbokning)

Lämnas på Stora Teatern eller maila informationen till biljett@storateatern.se

Föreställning/Titel: ....................................................................................................

Datum/Tid:  .............................................................................................................

Antal elevbiljetter: ....................................................................................................

Antal fri lärarbiljetter:  .................................................................................................
 

Skola:  .......................................................................................................................

Stadsdel: ..................................................................................................................

Åldersgrupp/stadium:  ...............................................................................................

Kontaktperson:  ..........................................................................................................

E-post:   .....................................................................................................................

Mobilnummer: ...........................................................................................................
 
 

Fakturaadress: ........................................................................................................
 

Organisationsnummer: ............................................................................................

Ev. SDN: .................................................................................................................

Kontaktperson:   .....................................................................................................
 

Mottagarkod/ref.nr: .................................................................................................

OBS!
Bokningen är bindande då faktura skickas direkt!

Biljetterna mailas till er som en pdf-fil som ni själva skriver ut.
 
 

Biljettkontoret är öppet vardagar kl 12–18, lördagar kl 10–14.
Frågor om biljetter, fakta om föreställningen, faktura etc, kontakta: 

biljett@storateatern.se, tel 031-368 32 99 

www.storateatern.se


