ur FN:s barnkonvention
Artikel 13: ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och
sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet
väljer.”
Artikel 31: ”Barn har rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Staten ska respektera och främja denna rättighet samt
uppmuntra erbjudandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet och för rekreations- och
fritidsverksamhet.”

Välkomna!
I din hand har du en lärarhandledning med praktiska tips och introduktion till att se teater med barn.
Vi är mycket glada över att du och din klass vill komma till oss på Angereds Teater och se föreställningen Världar av
väntan. Det är en dansteaterföreställning som undersöker och utforskar vad det är att vänta.
Vi hoppas att ert besök hos oss ska ge er en upplevelse att vårda gemensamt och att ni blir nyfikna på att ta del av mer
konst - hos oss, på andra teatrar och i andra former såsom muséer, danshus, konserter m m.
Denna handledning har vi valt att dela upp i tre delar: innan teaterbesöket, på teatern och efter teaterbesöket.
Varmt välkomna!

Angereds Teater
Text: Lisa Gröön/Lovisa Pihl Foto: Ulrich Hillebrand

Innan teaterbesöket
Berätta för barnen att ni ska gå på teater, vilken föreställning ni ska se och använd gärna det material som vi från
teatern tillhandahåller om varje föreställning. Tänk på att berätta lagom mycket - för alldeles säkert kommer du att få
frågan ”vad handlar det om?”. Bemöt barnens nyfikenhet som någonting positivt men avslöja inte hela föreställningen
i förväg. Du kanske inte heller kan svara på barnens alla frågor. Säg då att du inte vet och att det får ni fråga när ni
kommer till teatern. Betona gärna att det är något som ni ska upptäcka och uppleva tillsammans. Kanske vill ni också
läsa på vår hemsida och se på bilder från föreställningen. Adressen är www.angeredsteater.se.
Prata gärna om vilka erfarenheter barnen har av teater. Har ni varit på teater tillsammans förut? Har något av barnen
varit på en föreställning med någon annan? Kanske spelar någon teater på fritiden? Låt dem gärna berätta eller minnas
tillsammans.
Om man vill kan man förbereda sitt teaterbesök genom att arbeta med exempelvis det tema som föreställningen tar
upp eller genom att läsa på om en specifik författare, bok, tidsperiod eller annan kultur.
Teater kräver att man som publik använder sin fantasi eftersom man gör en överenskommelse mellan scen och salong
om att ”nu låtsas vi att ...”. Denna överenskommelse använder barnen hela tiden i sina lekar så de är inte alls främmande
för att med sin fantasi ”fylla i” där teaterföreställningen inte kan vara fullständigt verklighetstrogen. Det kan också vara
bra att prata om att teater är unikt på det sätt att det är här och nu: att alla människor på teatern, skådespelare och
publik, befinner sig i samma rum och delar en upplevelse men de upplever kanske helt olika saker.

Världar av väntan

På teatern

Dröja, ge sig till tåls, avvakta, bida, tveka; hålla sig kvar, stanna, köa. Alla människor måste vänta, ibland flera gånger
varje dag. Barn väntar på att det ska bli rast i skolan, de väntar på sitt lördagsgodis och ofta på sina föräldrar och ibland
på sin tur och en del väntar på att få bli sedda. Det finns också barn där hela familjen väntar på pengar som de, i bästa
fall, kan göra något roligt för och i en del familjer väntar man på uppehållstillstånd eller att någon anhörig ska komma.
Detta olidliga väntande som aldrig tycks ta slut - detta rum utan tid och utan slut. Vänta er en föreställning om tid och
rum utifrån olika uppfattningar, materialistiskt och mer abstrakt.

Så är dagen inne och ni har tagit er till teatern. Gör klart allt praktiskt så tidigt som möjligt så att ni kan njuta av
föreställningen. Häng av er, gå på toaletten, slå av mobiltelefoner och ät upp mellanmålet. Inget ska få störa er - eller
de andra - när ni ska se på teater.

När föreställningen skapade började regissören, kompositören och dansarna - ensemblen- att prata om olika ord för att
vänta. De testade att uttrycka ordet med kroppen och valde att använda de bästa i föreställningen. I åtta veckor har de
tränat - repeterat - föreställningen och under tiden har kompositören skapat musik och ljussättaren skapat ljus. Under
repetitionsveckorna har ensemblen tolkat, ändrat, testat och vävt ihop dansteaterföreställningen Världar av väntan.
Föreställningen hämtar inspiration från ”Momo och kampen och tiden”, ”Alice i Underlandet” och andra fantasysagor.
Efter föreställningen får barnen gå upp på scenen och testa att göra statyer med sina kroppar tillsammans med dansarna.
Såhär beskriver vi föreställningen i text, den får ni gärna läsa för barnen innan ni kommer till teatern:
”Åhh, så tråkigt, åh så trist. Jag står inte ut. Det kliar i hela kroppen. Kommer hon inte snart?
Dom är två. Dom är förberedda. Dom har ett uppdrag – att besegra väntan. En gång för alla. För att göra det måste de
ta sig genom en portal och in i väntans innersta rum. Var finns luckan? Var passar nyckeln? Och vad består egentligen
väntan av? I mellanrummen och pauserna upptäcker de undan för undan en särskild sorts magi. Kommer de att lyckas
med sitt uppdrag?
En dansteaterföreställning som med nyfikenhet och fantasi närmar sig frågor om vad vi gör med vår tid på jorden. Med
hög intensitet, storslagen ljusdesign och nykomponerad musik reser vi tillsammans genom världar av väntan. ”
Nedan visas bilder på Nawar Hermiz Al-Amarin och Fredrika Byman Moberg som medverkar i föreställningen.

Titta er gärna runt omkring innan ni går in till föreställningen. Kanske finns det foton eller andra bilder från föreställningen
och någon från teatern som ni kan ställa frågor till om det är något ni undrar över. Vi tycker att det är jätteroligt att svara
på frågor från både stora och små. Detsamma gäller efter föreställningen. Kanske vill man fråga någon av skådespelarna
något eller berätta om något man kom att tänka på. Gör det!
När föreställningen börjar är det bara att slappna och njuta. Det gäller även dig som lärare. Skådespelarna är vana vid
en ung publik och vet att det som kan verka som oro i salongen oftast bara är det ett tecken på att barnen lever sig med
i det som händer på scen. Det är ju inte ovanligt att barn vill kommentera det som sker på scen och det är ofta ett sätt
att bekräfta att de följer med i pjäsen. Sådant finns inbyggt i föreställningens rytm och är helt i sin ordning. Men om
det skulle bli allt för oroligt eller stökigt så kan teaterns personal komma att bryta föreställningen.
Det kan ju vara så att man inte förstår allt som händer i föreställningen. Det gör inget. Kanske kommer man att förstå
längre fram och om man inte gör det så är ingen skada skedd. Det kan till och med vara så att man inte alls måste förstå
allt utan det kan vara bra teater i alla fall.
Var inte rädd för barnens känslor och reaktioner. Barn har en märkvärdig förmåga att hitta ljusglimtar i det som för oss
vuxna ter sig hopplöst mörkt. Det som verkar skrämmande och sorgligt tangerar ofta barnens egna funderingar och kan
på så sätt vara en igångsättare till samtal, samtal som kanske inte kommit till stånd annars. Våga möta barnens tankar
när de dyker upp.

Efter teaterbesöket
Tillbaka på skolan kan man vilja prata om föreställningen tillsammans. Men det är också viktigt att komma ihåg att ett
teaterbesök eller annan kulturupplevelse är sig själv nog, så att inte barnen får uppfattningen att det alltid förknippas
med skoluppgifter. Det är viktigt att låta barnen smälta vad de varit med om och ibland kan det vara klokt att låta det
stanna där och bli ett minne att återvända till.

Frågor som kan användas för att prata om föreställningen
Hur känns det att vänta?
Vad fick föreställningen dig att tänka på?

Börja med att tänka efter vad ni minns allra mest från föreställningen. Låt sedan barnen berätta för en kamrat vilket
som var deras starkaste minne. Om ni vill kan ni också skriva ner det - gör i så fall ordning små lappar så att det bara blir
ett ord eller en mening som får plats. Sedan kan ni sätta upp lapparna på en vägg så att alla kan få läsa vad de andra
mindes mest.

Vilka personer var med på scenen?

Om du vill att barnen ska skriva eller rita något om besöket så låt dem gärna beskriva ett enda ögonblick. Vad hände
precis då? Hur kändes det? Vilka färger kunde man se? Var det mörkt eller ljust? Var det någon musik eller andra ljud?

Var tror du att det utspelade sig någonstans?

På samma sätt som det inte finns något rätt eller fel när det gäller att tolka en teaterhändelse så är det också fritt att
tycka vad man vill. Understryk att man verkligen får tycka vad man vill men förklara också att det ni har sett bara är en
teaterföreställning. Det finns många andra - på samma sätt som det finns många böcker eller filmer. En del gillar man,
andra gillar man inte. Det bästa är att se många olika föreställningar för då kommer man definitivt att hitta någon man
tycker om!

Vad hade de för kläder?

Känner du igen något från ditt eget liv?
Förutom Fredrika och Nawar- vad fanns det för saker på scenen?

Vill ni göra pedagogiska dansövningar i klassen rekommenderar vi JAG VILL VETA:
Rita och skicka era teckningar till oss!
Om ni vill får ni gärna skicka teckningar till oss så sätter vi upp dem i fojén på teatern i Blå Stället. Skicka dem till:
Angereds Teater
Triörgatan 1
424 65 Angered

https://www.jagvillveta.se/forskola/pedagogiska-ovningar/musik-och-rorelse/dansa-kanslor

Böcker om att vänta
JAG VILL INTE VÄNTA av Jessica Stigsdotter Axberg (6-9 år)
FLISAN OCH ORÄTTVISAN av Linda Palm och Jonas Olsson. (3-6 år)

Böcker om att gå på teater och dans
ETT STEG I TAGET -En lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga Red Monica Milocco
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/document/ettstegitaget_web_uppslag.pdf
BARN, TEATER, DRAMA Red. Karin Helander
IDAG SKA VI GÅ PÅ TEATER. DET KAN FÖRÄNDRA DITT LIV. B. Gustafsson och L.Fritzén
UNGA KLARA BARNTEATER SOM KONST. Red. Monika Sparby
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Angereds Teater är en scen för nyskriven dramatik för barn,
ungdomar och vuxna och ligger i Kulturhuset Blå Stället.

