
Stures
nya jacka
Ålder 5-8 år
Sture har fått en ny jacka. Den är snygg och bra på 
alla sätt tycker både Sture och mamma. Men det 
tycker inte Egon. Han tycker att det är en tjejjacka. 
En sådan kan man väl inte ha?

I barnens värld finns det mycket som är rätt och fel. Barn vill 
göra rätt. De söker en könsidentitet, men ramarna för vad som 
tillåts ingå i den identiteten är idag oerhört snäva. Kläderna blir 
det yttre beviset för att du har fattat rätt. Men vad händer om du 
gör fel?
Med avstamp i klädbutikernas strikt uppdelade tjej- och kill-
avdelningar vill vi berätta en historia som i grunden handlar om 
genus. Vi tror att genusarbete i skola och förskola är oerhört 
viktigt och vår föreställning kan fungera som en del i ett sådant 
arbete – något att utgå ifrån i samtal med barnen. Vi tror också 
på humor som ett verktyg för att avdramatisera och skratta åt 
hur vi alla spelar våra könsroller. Är det så viktigt att killar och 
tjejer är olika?
I läroplanen står det: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Detta kan lika 
mycket handla om flickors rätt att höras och ta plats som poj-
kars rätt att bära en rosa tröja.

Spelas med stöd av Statens Kulturråd, 
Örebro kommun, Örebro Läns Landsting

Längd: ca 45 minuter
Publik:  70 elever + lärare
Mått:  8 x 8 m inkl publikplatser
Takhöjd:  3,5 m
El:  16 amp europahandske
Bär-/bygg-rivhjälp: JA! En vuxen person
Bygg-/rivtid:  3/1,5 tim
Mörkläggning:  JA! Så mörkt att man skulle kunna visa film.
Övrigt: OBS! Ej stengolv!
Antal fst/dag:  2 st
Pris:  7 400 kr för 1:a fst, 6 000 kr för 2:a fst samma 
 dag/samma lokal. Tillkommer reseersättning/
 traktamenten + moms 25% på totalsumman.
Hotell:  2 enkelrum bokas och betalas av arrangören
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ScenskissTeater Martin Mutter 
Stures nya jacka

Scenyta: 8 x 8 m inkl publikplatser  
Takhöjd: 3,5 m 
Mörkläggning: Ja! 
Så mörkt att man skulle kunna visa film!
El: 16 amp europahandske
OBS Titta på det röda locket att det står 16 A
Bärhjälp: Ja! - 1 vuxen person
Har du frågor - ring oss!

Box 369, 701 47  ÖREBRO
019-10 10 24
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com
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