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I ett samarbete mellan Kulturparken Småland och Regionteatern Blekinge Kronoberg erbjuder vi utflykt med utställning
och föreställning i ett.
Regionteatern visar föreställningen Barnen från Ljuder på Utvandrarnas hus. I anslutning till föreställningen får klassen en guidad tur
av den nyinvigda utställningen Drömmen om Amerika med en av Kulturparkens pedagoger. Vi har möjlighet att ta emot två klasser
per dag, båda klasserna anländer samtidigt och turas om att gå på utställningen respektive föreställningen. På Utvandrarnas hus
finns utrymme för medhavd matsäck.
DET NYA LANDET - DRÖMMEN OM AMERIKA

BARNEN FRÅN LJUDER - HUR KÄNNS DET ATT VARA NY?

I Utvandrarnas hus finns från hösten 2021 den nya utställningen
Det nya landet – Drömmen om Amerika. Utställningen berättar
om tiden mellan 1830 och 1930 då drygt en miljon svenskar
flyttade till Amerika för att starta ett nytt liv. Varför emigrerade
så många? Vad hände med människorna i det nya landet och
vad hände i landet som de lämnade?

Hur känns det att vara ny? När blir en plats ett hem? Kan man bygga framtiden? Det 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.

Klassen får en guidning med en av Kulturparkens pedagoger i
utställningen Drömmen om Amerika. Där tar vi till exempel upp
hur det var för barn i landet de lämnade, hur resan kunde gå till,
vad man kunde ta med sig och sådant man behövde lämna. Vi
beskriver också hur det gick till när man togs in i det nya landet
vid mottagningen på Ellis Island för att sedan ta sig vidare. Hur
såg livet ut för de barn som kom nya till Amerika och hur påverkade de nya immigranterna den befolkning som redan fanns
på plats?

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.

Medborgarscenen
Medborgarscenen är en dokumentärscen – ett forum för berättelVisningen tar 45 min. Klassen får också med sig förslag på ska- ser som rör oss alla. Här bjuder vi in barn, unga och vuxna från
lokalsamhället och låter dem ta del av den professionella skapanpande uppgifter som läraren kan fortsätta med i klassrummet.
deprocessen.

INFORMATION & BOKNING:
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
MAIL: david.schagerstrom@regionteatern.se

PLATS: Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4,
KOSTNAD: 5400 kr/klass*
Växjö.
Här finns utrymme för medhavd matsäck,
DATUM: Hösten 2022 v.43 & v.45-46
kapprum och toaletter.
Våren 2023 v.9-v.12
*ex moms inkl allt

Västergatan 22-24 I Box 486 I 351 06 Växjö I 0470-70 05 00 I info@regionteatern.se I regionteatern.se

