ÅK 6-9
HT 21/VT 22
ÅRSKURS 6-9 I KLASSRUMSFÖRESTÄLLNING,
HÖGSTADIE
MANUS, REGI &KOREOGRAFI NADJA HJORTON
MEDVERKANDE BJÖRN JOHANSSON BOKLUND, ISAK NORDSTRÖM &
EN DANSARE
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN LISA BERKERT WALLARD
MASKÖR HANNA ELWE

NEDERLAGET
EN RÖRANDE KLASSRUMSFÖRESTÄLLNING SOM
SYNAR LAGET FRÅN ALLA MÖJLIGA VINKLAR

NEDERLAGET är en knäpp, oväntad, ologisk, fysisk, humoristisk klassrumsföreställning. Föreställningen vänder blicken
(och kroppen) mot gruppdynamik, att vara en i gänget, att
tillhöra ett lag, att heja på ett lag, att “ta en för laget”, att offra sig, att se det gemensamma målet. ELLER att vara lagets
felande länk. Att vara femte hjulet, att missa, att ramla. Att
inte passa in, att ställa sig utanför. Att inte vilja tävla. Att inte
offra sig för gruppen. Vad krävs för att ett lag ska lyckas?
Vad förstör ett lag? När blir laget farligt och destruktivt och
när kan det lyfta individen och kollektivet.
NEDERLAGET leker med iden om laget som en metafor för
livet/samhället/världen. Varför är det till exempel så inne
med teambuildare och coacher? Vad är magin med sportens retorik? Och varför använder vi ofta sporttermer när vi
ska prata om stora avgörande frågor?

INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
E-POST david.schagerstrom@regionteatern.se
SPELPERIOD HT21/VT22
LÄNGD ca 75 minuter inkl 30 minuters efterarbete
PUBLIK 1 klass, max 30 elever

Pedagogik och handledning
Pedagogiskt arbete ingår i direktanslutning till föreställning
Vårt lärarmaterial skickas ut i god tid till alla som bokat föreställningen. Kontakta Regionteatern för mer info.

Om Regissören
Nadja Hjorton är en svensk regissör, koreograf och dansare baserad i Stockholm som har gjort ett antal självständiga
verk och samarbeten genom åren. Senast aktuell med lågoch mellanstadieföreställningen Äta Djur på Stadsteaterns
barnscen. Nadja utgör även en del av gruppen SAMLINGEN
som arbetar med dans och koreografi i Sverige, med ett gemensamt intresse för danshistoria. SAMLINGEN har arbetat
tillsammans med Cullberg på Dansmuseet i Stockholm.

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län: 3500:Utanför regionen: 6000:Med övernattning utanför regionen: 10500:I priserna ingår pedagogiskt arbete
*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 3x2 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL 2 st separat säkrade 10 A uttag
MÖRKLÄGGNING Önskvärt
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, (var av
en med god kännedom om lokalen) ca 1 timme från
byggstart och hela rivtiden, ca 1 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
2 timmar före föreställning.
Med reservation för ev. ändringar!
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2020-10-28

