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INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
david.schagerstrom@regionteatern.se

SPELPERIOD HT21. 5/10 - 11/12
LOKAL Ett klassrum
LÄNGD ca 75 minuter
PUBLIK En klass

PRIS INKL ALLT* 
Blekinge och Kronobergs län 2.300 kr 

TILLGÅNG TILL LOKALEN
1 timme innan och 30 minuter efter.

Med reservation för ev. ändringar!
*moms tillkommer
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Älskade Araby - ett klassrumsprojekt
NU LÅTER VI ELEVERNA ÅTERTA BERÄTTANDET OM SIN PLATS

Älskade Araby – ett klassrumsprojekt handlar om hur det 
känns att alltid behöva försvara platsen du bor på, om min-
nen, om förhoppningar, stolthet och om kärleken till en plats 
och till människorna där. 

I Regionteaterns prisbelönta föreställning Älskade Araby 
fick boende i stadsdelen ta makten över sitt eget berättande, 
återta platsen och fylla den med nya rykten, sanningar och 
berättelser. Nu tar vi projektet från scenen till klassrummet. 
Tillsammans med en pedagog från Regionteatern och nå-
gon av de medverkande från Älskade Araby låter vi elev-
erna återta berättandet om sin plats, vi tar oss an tematiken 
som finns i föreställningen, pratar fördomar om platser och 

människor, vi och dom, ont och gott och hur vi ser på varan-
dra och på vår tid.

Pedagogik och handledning
Vårt lärarmaterial skickas ut i god tid till alla som bokat pro-
jektet. Kontakta Regionteatern för mer info.

ETT PROJEKT INOM MEDBORGARSCENEN

FÖR 
KLASSRUM

Vad finns det för fördomar 
om din plats och vad skulle du 
istället vilja berätta? 

Här bjuder vi in barn, unga och vuxna från lokal-
samhället och låter dem ta del av den professio-
nella skapandeprocessen. På Medborgarscenen 
är det nämligen inte enbart skådespelare som får 
lov att stå på scenen utan även civila aktörer, men 
då i rollen som sig själva. 

PROJEKTLEDARE/REGI ANDREAS DAHL
DRAMAPEDAGOG LINNEA ERIKSSON
MEDVERKANDE CIVIL AKTÖR ELLER ANNAN MEDVERKANDE 
FRÅN FÖRESTÄLLNINGEN

Målgrupp: Åk 6-9


