Välkomna till TeaterTamauer!
Teater Tamauer har funnits sedan 1994. Vi flyttade in på Hagateatern 2002 och satte
upp vår första pjäs för barn året därpå; Igelkotten och mullvaden. De senaste åren
har vi gjort Sparvel, Pojkarna och Kurt kokar skallen för barn och unga, kanske såg du
någon av dem? Vi har behandlat många spännande, roliga, viktiga och sorgliga ämnen
i våra föreställningar för barn och fått ett väldigt fint förhållande till vår publik.
Vi har gjort det här materialet med tanken att det ska fungera som en inspiration för
dig. Här finns flera sätt att närma sig pjäsen och använda den i arbetet med
barngruppen både innan och efter att ni varit hos oss. Kanske vill du jobba med någon,
kanske flera. Kanske kommer du på en egen övning eller annat sätt att fortsätta arbeta
med föreställningen i din verksamhet. Vår förhoppning är att du känner dig inspirerad!
Varma hälsningar,

Efter en bok av

Carin och St' ,a Wirse11

Föreställningen
Föreställningen är baserad på Carin och Stina Wirsens bok Leka tre. Boken handlar om

Sara, Stina och Lina, och deras sätt att umgås. Temat är tydlig. Vi har alla hört det - det

är svårt att leka tre. Det handlar om kamratskap, konflikthantering och utanförskap på
ett sätt som även de allra minsta kan relatera till.

I pjäsen har vi istället valt att kalla karaktärerna för Rot, Skrot och Snö. Dels som en

befrielse ifrån tydlig genusindelning, och dels som en ingång för tankar kring genus och

normer för barnen. För visst kan väl alla leka med alla?

Kontaktuppgifter

Hitta till oss

Hör av dig till oss om du har
frågor eller synpunkter!

Spårvagn: linje 1, 3, 6, 9
eller 11 till hållplats Järntorget.
Buss: 60 eller BLÅ-express till
hållplats Järntorget

Teater Tamauer
Hagateatern
Södra Allegatan 2
4 13 01 Göteborg
031 - 19 00 89
tamauer@hagateatern.se
www.hagateatern.se

Hagateatern hittar ni på
Södra Allegaten 2,
hörnlokal snett mittemot Pustervik.
Genomförs rrec stöd av Statens Kulturråd, Gö<:eborgs Stad Kultur och ABF.

Inför teaterbesöket
Oavsett om barnen i din barngrupp är vana eller ovana teaterbesökare, finns det några saker
det kan vara bra att tala om innan ni kommer till oss. Här ger vi några förslag på vad du
kan berätta om och vad ni tillsammans kan diskutera.

Vad händer rent praktiskt?
Berätta för barnen hur det praktiskt kommer att se ut när ni ska se vår pjäs, så att de
känner sig trygga. Berätta om ni ska äta matsäck hos oss eller äta på förskolan senare på
dagen. Berätta att det kommer andra barn från andra förskolor som också ska se
föreställningen. Kanske kommer det också något barn som är här med sin förälder, eller
sin farmor och morfar.
Efter att ni har lämnat era ytterkläder i foajen, kommer ni gå in i den ganska mörka
teatersalongen. Det kan kännas lite läskigt. I teatersalongen kommer det finnas en
upplyst spelplats, och där skall skådespelarna spela föreställningen. Alla barn och
vuxna i publiken får sätta sig i ring runt spelplatsen. Sen börjar föreställningen!

Vad är teater?
Diskutera hur teater går till. Det kan vara bra att ställa frågor som: Vad får man göra på
en teater? Vad får man inte göra? Måste man vara tyst? Får man skratta? Gråta? Prata?
Vad gör man om man måste gå på toa?

Har ni varit på teater tidigare? Eller en annan kulturupplevelse?
Kanske har något av barnen varit på teaterbesök tidigare. Vad minns hen om det?
Någon kanske har varit på en konsert och lyssnat på musik eller sett en
dansföreställning. Hur var det? På vilket sätt skiljer det sig från teater?

Medverkande:

ROT

heter egentligen Helena
Gezelius och är skådespelare.
I verkligheten är hennes
favoriträtt mackor med
jordnötssmör och banan på.

SKROT

heter egentligen Sara
Klingvall och är
skådespelare.
I verkligheten är hennes
favoriträtt sushi.

SNÖ

heter egentligen Eddie Mio
Larson och är skådespelare.
I verkligheten är hans
favoriträtt vietnamesiska
sommarrullar.

Efter teaterbesöket
"Teater kan vara ett redskap i elevernas identitetsutveckling och förståelse av sig själva och
omvärlden genom att ge upphov till samtal, diskussion och reflektion. ( ... ) Diskutera gärna,
fråga och lyssna. Man får tycka olika! För teater finns inget facit! Svåra frågor har inga enkla
svar, men är utmärkta avstamp för diskussioner."

ur Att öppna nya världar - en handledning om att gå på teater med
barn i skola och förskola av Karin Helander.

Komma ihåg föreställningen
Alla kommer ihåg på olika sätt - någon minns synintrycken, en annan en specifik
replik, en tredje hur den själv kände sig. Det viktigaste för dig som pedagog är

att uppmuntra allas individuella minnen och låta barnen reflektera på sitt eget sätt

kring sin teaterupplevelse.
För att återkoppla till teaterbesöket kan en till
exempel läsa boken Leka tre, titta på fotografier från föreställningen på vår hemsida
eller måla egna bilder av dagen när ni åkte till Hagateatern.
föreställningen leva vidare långt utanför själva teaterbesöket.

På så sätt får

Prata om föreställningen
Sätt er i en ring och gör en minnesrunda. Be alla att blunda och tänka efter vad
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försiktigt styra diskussionen mot den tematik man vill jobba med. Kom bara ihåg att det

inte finns något rätt och fel. Är det något som barnen undrar över, presentera inget

"facit" utan bolla istället vidare frågan till gruppen.

Här kommer några konkreta frågeställningar som ni kan jobba med:
Vem eller vilka handlade pjäsen om?

Hur det såg ut på scenen {dekor, ljus, kostym)?

Minns du hur det lät på scenen? Var det musik?

Hur hade människorna i pjäsen det? Var de glada eller ledsna eller arga?
Har ni varit glada/ledsna/arga någon gång?
Vad var det som hände?

Var det något som var roligt, tråkigt, sorgligt, hemskt?
Vad är en kompis?

Vad kan man göra om någon är ledsen?

Lycka till och hoppas vi ses igen, snartl

