LÄRARHANDLEDNING

Av Nicolas Kolovos, fritt efter Italo Calvinos roman ”Klätterbaronen”.
”Jag ska aldrig mer komma ner!” skriker Cosimo 12 år efter ett
bråk vid middagen och flyr upp i ett högt träd. Föräldrarna tar
det för en spontan reaktion, ett tillfälligt barnsligt uppror. Men
Cosimo som svär att aldrig mer nudda marken håller sitt ord!
Resten av livet lever han uppe bland träden, och från hög höjd
iakttar han det vanliga livet. Snart sprids ryktet om den märkliga ”trädbaronen” vida kring. Till och med Napoleon känner
sig pressad att kommentera detta märkliga val av liv…
Klätterbaronen är en absurd och humoristisk pjäs som tar upp
frågeställningar om identitet och frihet. Med humor och värme
gestaltas Cosimos spektakulära öde i en tankeväckande föreställning.
REGI Öllegård Groundstroem
MED Fredrika Byman Moberg, Eleftheria Gerofoka,
Nawar Hermiz Al-Amarin, Sergej Merkusjev

FILOSOFISKT SAMTAL EFTER FÖRESTÄLLNINGEN?
Klätterbaronen är en upplevelse och inlevelse som skapar jordmån
för diskussion och reflektion. Därför erbjuder teaterensemblen
samtal direkt efter föreställningen. Tillsammans öppnar vi upp för
diskussion/bearbetning av det vi har upplevt. Samtalet har en fast
form, men kan moduleras efter önskemål. Meddela vid bokning om
ni önskar ett filosofiskt samtal i samband med föreställningen.

Välkommen till Angereds Teater!

FÖRHANDSVISNINGAR
torsdag 14 september kl 13
tisdag 26 september kl 17
torsdag 28 september kl 19
premiär fredag 29 september kl 19
SPELAS 3 oktober - 8 december 2017.
Skolföreställningar vardagar kl 13, samt
onsdagar kl 19 och lördagar kl 14
SPELPLATS Angereds Teater/Blå Stället
Angereds Torg 13, Hpl: Angered C
LÄNGD ca 90 min utan paus
MÅLGRUPP högstadiet och gymnasiet
PRIS 30kr/elev i grundskolan,
50 kr/elev i gymnasiet. Medföljande
lärare ser föreställningen utan kostnad.
SOCIALA MEDIER
facebook.com/angeredsteater
instagram.com/angeredsteater
twitter.com/angeredsteater
KONTAKT/BOKNING
info@angeredsteater.se|031-331 54 08
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INFÖR TEATERBESÖKET
Inför att du tillsammans med din klass ska se föreställningen Klätterbaronen på Angereds Teater vill ni kanske förbereda er för att ni ska få ut så mycket som möjligt av besöket. Nedanför följer några tips på hur ni
kan förbereda er.
•
Det kan vara en bra idé att i förväg ta reda på tematiken i pjäsen så att du och gruppen kan förbereda er. En teaterupplevelse kan bli en mycket stark sådan.
•
Gör en teaterordlista. Liksom i alla andra yrken finns det inom teatern en rad specifika ord och
begrepp som kan vara svåra att förstå. Låt eleverna få ta reda på mer om dessa och där de får förklara för
varandra - i grupp, enskilt eller två och två.
•
Du kan tillsammans med eleverna/barnen läsa delar ur manus för att skapa förförståelse och ge en
försmak på vad som väntar.
•
Ge eleverna/barnen lite förförståelse om vad föreställningen handlar om, men berätta inte allt för
detaljerat. Manuset till Klätterbaronen får ni gärna genom att mejla till info@angeredsteater.se
•
Från manus kan du plocka repliker och låta eleverna läsa upp dem, alternativt kan du som lärare
läsa upp replikerna. Låt eleverna associera och fantisera kring frågor som vem som säger sådana repliker.
•
Det är också bra om man pratar om hur man är publik. Exempelvis att man inte måste sitta helt stilla
och tyst på teater. Självklart får man skratta, gråta och reagera på det som händer på scenen - bara man
inte stör de andra i salongen eller skådespelarna på scenen.
Att tänka på
Trygghet är den viktigaste grunden för att kunna tillgodogöra sig en föreställning. Alla finner vi trygghet i
olika saker. För en del kan det vara skönt att veta på förhand hur lång föreställningen är, hur man tar sig till
dit samt hur blir det med toalettbesök. Uppstår frågor kring teatern som du som pedagog inte kan besvara
– tveka inte att ta kontakt med oss! Tänk på att skådespelarna är medvetna om att de spelar för en ung publik och har erfarenhet av detta. Du som medföljande vuxen behöver inte känna att allt ansvar vilar på dina
axlar. Teatern tar också ett ansvar för mötet med publiken! Varje teaterföreställning är unik! Något som gör
teater så spännande är att det händer här och nu och att det är en direktkommunikation mellan scen och
publik.

EFTER TEATERBESÖKET
Det är inte lätt att sätta ord på en konstnärlig upplevelse. En del av oss kan behöva tid för att smälta våra
upplevelser innan vi kan tala om och reflektera kring dem. En del vill behålla sina upplevelser för sig själva.
I ett teatersamtal är det viktigt med ett tillåtande klimat. Klargör innan att det inte finns något rätt eller fel
sätt att förstå eller uppleva en föreställning. Man får tycka olika! Man får säga ”pass” om man inte vill berätta utan att motivera varför. Men genom att få ta del av varandras upplevelser och tankar om föreställningen
kan man uppnå en förändrad eller i alla fall en mer nyanserad upplevelse. Det kan vara intressant att följa
upp om någon har fått en ny syn på eller ändrat åsikt om något efter att en gemensam diskussion har förts.
Minnesrunda
Låt eleverna dela med sig av varsitt minne som kan knytas till föreställningen. På så sätt får de ta del av
varandras upplevelser. Vi tolkar utifrån våra egna, unika förutsättningar och erfarenheter. Tänk att en och
samma föreställning kan väcka så många olika minnen och tankar! En minnesrunda är ett utmärkt sätt att
knyta ihop de olika upplevelserna av föreställningen.
Samtala om föreställningen och analysera
Uppmuntra eleverna att beskriva och diskutera vad det var som berättades och hur det berättades genom
att exempelvis ställa följande frågor:
Hur började föreställningen?
Hur såg scenrummet ut?
Hur rörde sig skådespelarna? (Kroppsspråk? Ansiktsuttryck?)
Hur använde de sina röster?
Vilka kläder hade de på sig?
Förändrades karaktärerna något? Hur? Var det någon som inte förändrades?
Vad hörde du för ljud eller musik? Lät det olika på olika ställen i föreställningen? Varför, tror du?
Ändrades scenen med hjälp av olika ljussättningar? Varför, tror du?
Tittade skådespelarna på oss i publiken? Talade de med oss?
Diskutera
Teater kan beröra alla! Teater tar upp allmängiltiga företeelser som vi alla kommer i kontakt med under våra
liv. Teater tar ofta upp universella mänskliga dilemman, teman och frågeställningar. Teater är en utmärkt
ingång till diskussion och ett bra sätt att närma sig känsliga ämnen som kan vara svåra att ta upp på andra
sätt. Ibland kan det vara lättare att diskutera ämnen om de handlar om någon annan, t.ex. en karaktär i en
pjäs. På så sätt kan vi alla lära oss mer om oss själva, varandra och världen vi lever i. Genom ökad förståelse
för omvärlden och genom att se sig själv som en del i ett större sammanhang är det lättare att respektera
och acceptera andras agerande och livsföring. Att ta del av andras livshistorier och få nya berikande erfarenheter kan också verka stärkande för den egna identiteten.
Heta stolen– ingång till ett teaterbesök
Heta stolen är en klassisk värderingsövning där var och en tänker själv och tar ställning till olika påståenden som läses upp av en ledare av övningen. Gå igenom övningens regler och förutsättningar innan ni
börjar. Övningen kan ge ledaren en fingervisning om värderingar och stämningar i gruppen som man kan
jobba vidare med. Påståendena kan varieras i det oändliga! Du som pedagog känner din grupp bäst och
kan givetvis komma på egna påståenden. Alla sitter på stolar i en ring. Ledaren sitter med och läser upp
påståenden, men tar själv aldrig ställning utan sitter kvar på sin stol under hela övningen. Om man svarar Ja
på ett påstående byter man plats, därför måste det finnas en extra stol i ringen som är tom. (Även om det
bara är en person som svarar Ja på ett påstående måste det finnas en tom stol att byta till.) Om man svarar
Nej eller Vet inte sitter man kvar på sin plats. Det är inte tillåtet att kommentera någons ställningstagande.
Eftersom vi är människor i ständig utveckling och reflektion kanske man tar ställning på ett annat vis nästa

gång övningen genomförs. Det är helt OK att byta åsikt och ingen annan i gruppen har rätt att kommentera
någon annans ställningstagande. Koncentrationen skall ligga på de egna ställningstagandena. Om det är
trygg stämning i gruppen kan man stanna upp efter påståendena och ställa följdfrågor där eleverna erbjuds
att motivera sina svar. Glöm inte att ställningstagandena inte får värderas. Om någon däremot, efter att
ha hört en kamrats motivering, väljer att byta ståndpunkt går det givetvis bra. Exempel på frågeställningar
inför ett teaterbesök:
Har du varit på teater någon gång?
Tycker du att det verkar nervöst att stå på scenen?
Skulle du veta mer om teatersmink och -kostym?
Skulle du veta mer om hur man jobbar med ljud och ljus på teatern?
Tycker du att det verkar svårt att som skådespelare få publiken att skratta eller gråta?
Tror du att publikens reaktioner (som skratt, viskningar, hostningar etc.) påverkar skådespelarna på scenen?
Blir det bättre teater om det finns med musik i föreställningen?
Tycker du att det är viktigt med teater?
Ni kan göra övningen på nytt efter att ni har varit på teatern och följ upp frågorna. Låt barnen/eleverna
själva reflektera kring sina ställningstaganden.

VÄLKOMNA!
har ni ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss
på info@angeredsteater.se eller på tel: 031-331 54 08

