EN KLASSRUMSFÖRESTÄLLNING
MELLANSTADIET, KLASSRUM ELLER LIKNANDE
LOKAL UTAN FÖNSTER MOT KORRIDOR
MANUS MOA BACKMAN
IDÉ & REGI ANDREAS DAHL
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN MARKUS EMILSSON
LJUDDESIGN DAVID PETERSSON
KOREOGRAFI ANNA EKLUND
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
MASKÖR HANNA ELWE
PEDAGOG MADELEINE NÄS
PRODUKTION REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG

BARNEN FRÅN LJUDER

HUR KÄNNS DET ATT VARA NY? NÄR BLIR EN PLATS ETT HEM? KAN MAN BYGGA FRAMTIDEN?

BARNEN FRÅN LJUDER är en föreställning för mellanstadiet
som bygger på dokumentärt material. Med utgångspunkt i
intervjuer med barn om deras erfarenheter av att vara ny, på
en plats eller i en grupp, utforskar vi hur det är att börja om,
att minnas tillbaka och att bygga något nytt.

Medborgarscenen
Medborgarscenen är en dokumentärscen – ett forum för
berättelser som rör oss alla. Här bjuder vi in barn, unga och
vuxna från lokalsamhället och låter dem ta del av den professionella skapandeprocessen.

Det dokumentära undersökandet inför föreställningen
baseras på intervjuer, samtal och workshops med barn och
vuxna bosatta i Ljuder socken, Lessebo kommun. Lessebo
var en av de kommuner som 2015 tog emot flest nyanlända
i Sverige, men också en av de platser där en stor del av
befolkningen utvandrade till Amerika under 1800-talet. Det
är också Vilhelm Mobergs hembygd och det är här hans
ikoniska Utvandrarsvit utspelar sig.

Pedagogik och handledning
Det pedagogiska arbetet är en del av föreställningen och är
inkluderad i föreställningens totala längd.

INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
MAIL: david.schagerstrom@regionteatern.se
SPELPERIOD HT22/VT23
HT22 Premiär 30 september. Turné 3/10-7/12
VT23 16/1-12/5
LÄNGD 75 minuter inkl pedagogiskt arbete
PUBLIK En klass, max 30 elever
LOKAL Klassrum eller liknande lokal utan fönster mot
korridor

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län
4.600 kr
Utanför regionerna
Ej övernattning 6.400 kr
Inkl övernattning 10.900 kr
*moms tillkommer

Andreas Dahl, konstnärlig ledare för Medborgarscenen på
Regionteatern, har inom ramen för vår Medborgarscen
skapat de uppmärksammade och kritikerrosade
föreställningarna Älskade Araby, Berättelser längs en
paradväg samt varit drivande i utvecklingen av teaterns
Scen torsdag-kvällar.

FRI GOLVYTA 3 x 3 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL Två separat säkrade 10 A jordade uttag
MÖRKLÄGGNING Önskvärd.
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, över 18
år och som har god kännedom om lokalen, ca 1 timme
från byggstart och hela rivtiden, ca 1 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
2 timmar innan föreställning samt 1 timme efter sista
föreställning.
Med reservation för ev. ändringar!

HÖSTEN 2022/VÅREN 2023
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