
FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 

SKOLOR  
VÅREN 2019



PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

(ord pris 110 kr)
Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Torsdag 28 februari kl. 9.00
Torsdag 28 februari kl. 11.00

Föreställningslängd
ca. 45 min 

Ålder
Från årskurs 7

SANT ENLIGT 
VEM?

TEATER TRE
 

Daniel är en helt vanlig tonåring i en helt vanlig liten stad. Han bor 
med sin pappa, men de kommer inte riktigt överens; de når och 
förstår inte varandra. I skolan finns Lisen och så de där kompisarna 
som pressar Daniel till sådant han egentligen inte har lust med. Allt 
han vill är att komma bort och få en chans att börja om på nytt. 
Men hur bryter man sig loss från vänner, familj och kanske sig själv? 
Hur når man varandra genom bottenfrusen sorg? Hur vet man att 
det man känner är det rätta?

Sant enligt vem? är ett gripande och fysiskt drama om en ung 
person som vill göra slut med sin lilla värld för att upptäcka det 
som ännu är okänt, vilket sätter både vänskap och familjerelationer 
på spel.

”En tät, koncentrerad föreställning, där ett 
laddat uppbrott ökar spänningen” - SvD

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

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 2019
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Dans

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

(ord pris 110 kr)
Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Onsdag 13 mars kl. 13

Föreställningslängd
ca. 1 tim 

Ålder
GymnasietSO SORRY

BAMBAM FROST
 

”Alla de musikvideos på MTV som vi i min generation är uppvuxna 
med har påverkat vårt sätt att dansa och röra på oss. Samma infly-
tande får vi idag från nätet och sociala medias bildflöde. Identifika-
tionen och rörelserna etsar sig fast i våra kroppar, vad betyder det 
för oss?” säger koreografen och dansaren BamBam Frost.

So Sorry är en intim föreställning förpackad i maxad stjärnestetik 
där BamBam Frost tillsammans med två andra dansare bjuder oss 
på en hommage till afroamerikansk populärkultur. I verket under-
söker hon historien bakom och rötterna till dess bilder och
danser.

Medverkande:
BamBam Frost, Mari Carassco, Lydia Östberg Diakité

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

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 2019
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Tisdag 9 april kl. 13

Föreställningslängd
ca. 1 tim 15 min 

Ålder
Gymnasiet årskurs 3

24 TIMMAR 
SVART KVINNA

RIKSTEATERN 

Under 24 timmar får vi följa fyra bästa vänner. Ute på en klubb ut-
sätts en av dem för ett rasistiskt påhopp. Tumult uppstår och slutar 
med att två av tjejerna blir utkastade av vakterna.
När en utsätts för rasism, vad gör dom andra vännerna då? Är det 
självklart att alla fyra ska reagera exakt likadant, som om dom vore 
samma person? En spricka uppstår i deras vänskap.

Personerna och skeendena är inspirerade av verkliga händelser och
överlevnadsstrategier, vänskaper och den dagliga kampen mot 
sexism och rasism.
Stor igenkänning för den som kämpar mot ett eller flera förtryck. 

Av: Fanna Ndow Norrby
Regi: Josette Bushell-Mingo
På scen: Segal Mohamed, Doreen Ndagire, 
Soli Angel Myhrman, Amanda Quartey

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

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 2019
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Onsdag 24 april kl. 9.00
Onsdag 24 april kl. 10.30

Föreställningslängd
ca. 1 tim 

Ålder
Förskola och lågstadiet

ETT ORD ÄR 
ETT ORD 

TEATER PERO
Vad ska man göra när batteriet laddar ur och skärmen slocknar!? 
Man kan väl inte bara sitta och göra ingenting!
I den här berättelsen dröjer det inte länge förrän fantasin sätter fart 
och man vill leka...leka affär! Plötsligt bubblar kreativiteten igång 
och allt blir möjligt. Här öppnas en ordaffär i vilken det säljs alle-
handa ord; långa och korta ord, ord som rimmar, snälla och arga 
ord och ord som lyser som solen.

”... med uppiggande knasigheter och inslag av 
slapstick om ordglädje och upptäckarlust.” SvD

Regi: Peter Engkvist
På scen: Ulf Eriksson, Magnus Lundblad och Baura L Magnúsdóttir
Scenografi: Lina Serning och Peter Engkvist

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

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 2019
www.storateatern.se 
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Dessutom kan gymnasieskolor 
gå på följande kvällsföreställningar 

våren 2019:

NED MED VAPNEN
KULTURHUSET STADSTEATERN STOCKHOLM  

Teater / måndag 18 mars kl. 19  (Gymnasiet)

IN STORE
LESS AGGRESSIVE CLAPPERS  

Dans / tisdag 26 mars kl. 19  (Gymnasiet)

WWW.STORATEATERN.SE



Bokning av skolbiljetter våren 2019
(med reservation för fullbokning)

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

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

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

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

Antal fria lärarbiljetter: ................................................................................................
 

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

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

Årskurs:  .......................................................................................................................

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

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

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

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

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

SDN: .............................................................................................................................

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

Ev 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


