Skapande skola / workshop med

8+ år
Gy

Stjärnlösa nätter
Om rätten att
själv välja
sitt liv

“Storslagen teater på liten yta”
“Mästerligt skådespeleri”
TeaterStockholm.se
“Skickligt, avspänt och
minimalistiskt tolkad “ SvD

Syfte
Workshopen syftar till
• att ge plats för empati, inlevelse och förståelse för en
verklighet som kanske inte är den egna.
• att göra kopplingar mellan pjäsens situationer och det
egna livet.
• att möjliggöra ett ifrågasättande av destruktiva strukturer
och traditioner.
• att få förståelse för hur olika traditioner påverkar oss och
se kopplingar mellan olika traditioner.
• att lyfta fram rätten att själv välja sitt eget liv, vare sig det
handlar om att undvika tvångsgifte, att komma ut som
homosexuell, att välja ett annat yrke än det som föräldrarna förväntar sig eller något helt annat.

Vi kan skräddarsy skapande skola projekt för era ändamål.
Kontakta oss!

Workshop Fakta
Upplägg: 60 min i helklass.
Antal: En klass per workshop.
Lokal: Ett större klassrum med tom golvyta.
Det finns även möjlighet för lärargrupper att boka
workshops!

Medverkande
Skådespelare: Anna Fahlstedt & Ulf Evrén
Regi: Roger Westberg
Ljus & ljud: Simon Söderberg
Producent: Yvonne Granath

Information
Yvonne Granath 073-759 89 64
yvonne@boulevardteatern.se
Läs mer på: boulevardteatern.se
Följ oss på
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Tekniska specifikationer
Målgrupp: Skola från åk 8, 9 och gymnasiet, unga vuxna och vuxna.
Maxpublik: 150 st (vi kan också spela mindre klassrumsföreställningar för max 60 personer)
Lokal: För publik på max 150 st behövs en teaterscen, aula eller
liknande. Vid föreställning för max 60 pers kan ett större klassrum
fungera. Tillgång till lokal 2 timmar innan föreställning och 1 tim
efter föreställning.
Spelyta: 4 x 4 meter El: vanlig el
Föreställningens längd: 65 min

Kostnader
Priser för maxpublik 150 st: 16 000 kr (1:a förest) och 12 000 kr
(2:a förest samma dag i samma lokal)
Priser för maxpublik 60 st: 9 000 kr (1:a förest) och 8 000 kr
(2:a förest samma dag i samma lokal)
Resor: 70 kr/mil. Traktamente 2 x 370 kr per person.
Logi: Tillkommer för 2 personer.
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Efter boken ”Stjärnlösa nätter”
av Arkan Asaad

25% moms tillkommer.
Priserna gäller t o m 31 dec 2019
Följ oss på
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