DET EXPLOSIVA
Tretton livsöden möts på ett torg i Göteborg.

Av Christofer Bocker
VÄLKOMNA!

ANGEREDS TEATER OCH ANGEREDS TEATERSKOLA PRESENTERAR

DET EXPLOSIVA

Vi tycker det är väldigt roligt att ni ska komma till Angereds Teater och se föreställningen DET EXPLOSIVA!

Den här föreställningen är ett samarbete mellan Angereds Teater och Angereds Teaterskola och föreställningen är
elevernas slutproduktion. Angereds Teater backar upp skåpspelarstudenterna med ett professionellt team bestående av
tekniker, ljusdesigner, scenograf och producent.

AV CHRISTOFER BOCKER

Vi hoppas att ert besök på Angereds Teater ska väcka nyfikenhet på att ta del av mer konst - hos oss, på andra teatrar och
på muséer,
gallerier
och bio m m.| DELARA SOLTAN-ZADEH | EMMA EBERCRANTZ | FLORENCE RAZAGHI
MED ALMIDA
SVENSSON

| FORTESA HOTI | HAMPUS KELUF ANVEDEN | MATTIAS GOURIE | PAULINA DE SOUSA VIEIRA

Varmt
välkomna
till
Angereds
Teater!
| SARAH
TÅNGRING
| SOFIA
SLÄTTUNG-WAHLQVIST
| VANESSA HO & VENUS HOUMAN
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Om pjäsen:

Författaren Christofer Boker beskriver pjäsen såhär:
Det Explosiva handlar om allt ifrån viljan att vara fri, från sig själv eller andra eller en maktstruktur, eller att få resa till
Kanarieöarna eller att få vara en hundvalp, till kampen om sanningen, den sanna sanningen.
Texten bygger på samtal med tretton personer boende eller på olika sätt verksamma i Biskopsgården i Göteborg 2018.
Samtalen utgick ifrån ett viktigt möte i deras liv och på vilket sätt de själva och den de mötte påverkades av det. Ur den
frågan växte samtalen till att handla om var de nu befann sig i livet och hur de hamnat där och vart de ville vidare.
Hur mycket kan vi själva påverka i våra liv och hur mycket är vi styrda av den bakgrund vi fötts med?
Urpremiär 29 mars kl. 19:00
Speltid ca 1 timme och 30 minuter utan paus.
Spelålder från 15 år.
Spelas 29 mars – 27 april på Angereds Teater/Blå Stället
Dramatiker: Christofer Bocker, Regissör: Jakob Tamm, Ljusdesigner och tekniker: Reinhold Erzmoneit och Otto Båth
Scenograf och tekniker: Martin Fremling, Kostymör: Selma Wallbom, Rörelse: Soledad Howe
Medverkande: Angereds Teaterskolas Elever:
Almida Svensson, Delara Soltan-Zadeh, Emma Ebercrantz, Florence Razaghi, Fortesa Hoti, Hampus Keluf Anveden,
Mattias Gourie, Paulina De Sousa Vieira, Sarah Tångring, Sofia Slättung-Wahlqvist, Vanessa Ho och Venus Houman.
Verksamhetsledare: Lovisa Pihl, Konstnärlig ledare: Johanna Larsson, Marknadsföring: Bushra Yahya Al-Jubaihi
Informatör: Malin Andersson, Projektledare Angereds Teaterskola: Mina Nadolski Friberg
Publikvärdar: Yasin Omar & Bushra Yahya J

Nyckelord till föreställningen:

Regisören Jakob Tamm sammanfattar pjäsens tema i orden nedan:
-Längtan.
-Frihet.
-Begränsning.
-Identitet.
-Inbördeskrig.
-Undergång.
-Klimathotet.
-Djur.
-Sårbarhet.
-Klass.
-Isolation.
-Gemenskap.
-Möten.
-Slumpen.
-Empati.
-Rättvisa.
-Ego.
-Rädsla.
-Humor.
-Förändring.
-Besjälad.
-Naturen.
-Platsen.
-Oro.
-Våld.
-Maktlöshet.
-Makt.
-Konflikt.
-Hot.
-Kontraster.
-Kärlek.

Frågor som får eleverna fundera på:
-Varför heter pjäsen DET EXPLOSIVA?
-Hur har texten till föreställningen kommit till?
-Hur kan man värna om sin identitet?
-Hur mycket kan vi styra och påverka vårt eget liv?
-Hur formas vi av var vi bor och lever?
-Hur ser jag på mig själv, hur ser andra på mig och hur vill jag bli sedd?
-Hur känns det att vara på flykt i något land?
-Hur kan du förändra platsen du kommer från?
-Vad skulle du vilja förändra på platsen där du bor idag?
-Vilken är den viktigaste förändringen du skulle vilja göra i samhället?
-Finns det några platser i Göteborg du tycker känns otrygga, varför?
-Har alla i din närhet samma rättigheter och möjligheter att välja vad de vill göra med sina liv?
-Kan du ge några exempel på fördomar om andra människor och hur de reproduceras?
-Varför finns det sådana fördomar och hur kan vi förändra dem?
-Vill du att andra ska uppfatta dig på något annat sätt än du tror att de uppfattar dig?
-Kan du berätta om ett möte med en annan människa som förändrat dig?
-Hur vet vi vad som är sant av allt vi ser och hör på sociala medier och av vänner?

Litteraturlista, länkar och tips
Boktips:
-Jag och du, Martin Buber, 1923.
-Den store anonyme, Nelly Sachs, 2018 - Dikter. Om att möta det främmande och förstå sig själv.
Film tips:
-Belleville Baby, Mia Engberg, 2013 - Om hur mötet med en person, och att återupptäcka mötet kan förändra livet.
-Europas Brasilia, 2017 - Om Sagals resa från student till att vilja bli läkare och proffsboxare samtidigt som hon utforskar
historien om tillkomsten av Göteborgs förorter.
TiPS PÅ NÅGRA Länkar med fokuspå skolan och läxhjälpen:
Girma Berhanu som startade läxhjälpen:
https://www.gp.se/livsstil/professor-mot-alla-odds-1.3858407
Sverige brister när det gäller likvärdighet i skola
Det visar rapporter från UNICEF samt OECD som undersöker ojämlikheten i skolan i världens rika länder.
OECD:
https://lararnastidning.se/oecd-postnumret-styr-fortfarande-chans-till-bra-skolgang/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7146439
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/marknadsstyrningen-av-skolan-skapar-klyftor-24288
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/5VKWQ6/postnumret-ska-inte-avgora-skolresultat
UNICEF:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7077685
https://blog.unicef.se/2018/10/30/sverige-brister-nar-det-galler-likvardighet-i-skolan/
SVTs granskning jan- mars 2019 om den segregerande skolan:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bristande-likvardighet-storsta-problemet-i-skolan
PS. Vi kommer ha ett offentligt samtal den 25 april med Girma Berhanu, professor i specialpedagogik kl 18-19
på teatern/ Blå Stället. Varmt välkomna!
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