Hej!
Du skall snart se Artikel 3, om normer och
HBTQ och vi tänkte berätta lite om vad som
kommer att hända så du känner dig förberedd och kan förbereda eleverna.
Minimiålder 14 år (årskurs 8)
Vilka kommer?

Tre skådespelare och en dramapedagog från Teater Martin Mutter i Örebro.

Vad behöver vi och vad kommer att hända?

Vi behöver ett större klassrum (ett rum utan glasdörrar eller glasväggar ut
mot korridor) utan bänkar men med stolar till eleverna, till dig och till oss
fyra, ett bord för tekniken, vanliga vägguttag.
Vi behöver 60 min i lokalen/klassrummet innan vi släpper in er för att
ställa iordning teknik, stolar, byta om och värma upp. Efter föreställningen behöver vi vara kvar i lokalen ca 30 min för att plocka ihop våra saker
och byta om.
Alla kommer att sitta på stolar i en oval. Vi kommer be att alla stänger
av sina mobiler. Fotografering eller filmning är ej tillåtet under passet. Vi
håller på i 80 min från det att föreställningen startar. Det är därför viktigt
att alla kommer i tid.
Vi börjar med själva föreställningen och den tar oss med på en klassåterträff år 2030 där vi får träffa Sissela, Lukas och Emma. Ni kommer att fungera som resten av den
gamla klassen, men ni blir inte indragna i spelet och ska inte agera eller prata.
Efter föreställningen tar vår dramapedagog över och har workshop/samtal med er och skådespelarna
som bygger på det vi har sett.

Måste du vara med hela tiden?

JA! Det är viktigt att man är med under hela passet (föreställning och workshop/samtal). Det kan uppstå frågor, diskussioner mm efteråt och då är det viktigt att ni har samma referensramar. Det är dessutom störande för elever, kollegor och skådespelare om någon/några avviker eller tillkommer under
passet. Förbered gärna de som har lektion i angränsande salar på att det spelas teater i aktuell sal. Det
händer tyvärr ganska ofta att lärare eller elever låser upp, knackar eller kommer in mitt i föreställningen.

Det är viktigt att vi pratar med varandra

och skaffar oss kunskap så att vi vågar ifrågasätta normer och attityder. Skolan ska enligt läroplanen ”...
vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande
behandling.”. Vår föreställning och workshop/samtal kan vara en hjälp i det arbetet. Naturligtvis löser
vi inte allt med ett pass på 80 minuter men vi kan ge er lite nya infallsvinklar och kanske öppna för att
samtala om allas rätt till frihet, liv och säkerhet. Vår förhoppning är att du skall få argument och kanske
några redskap för att kunna föra samtalen vidare i klassrummet och/eller i lärarkollegiet/arbetsgruppen.
Vi ses!
PS Undrar du över något? Ring eller maila oss på, 019-10 10 24 eller info@martinmutter.com.

