För årskurs
4 & 5 vt 2011
om vänskap
och klimat
Manus/regi
Martin Halland

3 skådespelare
60 st exkl lärare
ca 70 min
6x4m
OBS! Vi spelar på
plant golv
Lokal:
Aula, samlingssal eller liknande
med plats för
spelytan plus 60
elever
Sittplatser:
Vi har med dynor
till 30 elever, ni
fixar stolar till 35
personer (inkl 		
lärare)
El:
16 amp europhandske
Mörkläggning: JA!
Bygg-/rivtid:
2,5 tim/1,5 tim
Bär-/bygghjälp: Ja tack! 1 vuxen
person
Pris:
6 800 kr för 1:a 		
fst, 5 400 kr för
andra fst i samma
lokal & dag
Tillkommer:
Resa 70 kr/mil ev
hotell (3 enkelrum), ev traktamente 210 kr/
person
samt moms 25%
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På en alldeles förträfflig soptipp bor Akacia och lever
av vad folk har slängt.
En dag kommer två udda figurer dit - Duck som vill
plantera träd och doktor Dick som tycker att klimathotet är en medial bluff. Båda vill bo hos Akacia och båda
tycker att hon är väldigt tilldragande. Men de har svårt
att hålla sams och hur ska Akacia få dem att tänka
mer på miljön?
Hon får en idé: de ska rädda världen från en påhittad
miljökatastrof. Under äventyret söker de lösningen på
världens klimatproblem. Och på sina egna.
Under spelets gång får publikern vara aktiv och delaktig i föreställningen.
Lärarhandledning finns på vår hemsida.
Recension
”Friskt och roligt utan pekpinnar.”
”...jag gillade skådespelarnas förmåga att skapa kontakt mellan sig och
publiken.”
Nerikes Allehanda, Inger Hullberg
”...det här är en en uppsättning som träffar rätt i sin blandning av fantasi,
allvar, spännande karaktärer och lite miljöfakta.”
Martin Mutter ger en härlig spelstund åt alla 5:or (och
4:or) den närmsta tiden!”
Sveriges Radio Örebro, Martin Dyfverman
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