Inte bara jag
Del 1 – en uppgift, ett uppdrag och information
Nu är det ett par veckor kvar till er förskola ska se föreställningen Inte bara jag. Teaterupplevelsen är uppdelad i tre
delar - en liten uppgift och uppdrag, föreställningen och ett
efterarbete. Nedan följer information inför vårt besök.
Ni ska få se…

En föreställning om hur svårt - men skönt - det kan vara att samarbeta, bry sig om; att vara solidarisk.
Del 1 – er lilla uppgift…
är att hjälpa oss med lite saker och att utföra ett uppdrag innan vi kommer till er på besök.
Saker vi behöver:
• Välj gemensamt ut 4 stycken kompisar vi kan leka med, gärna gosedjur.
• Klossar som vi kan bygga några höga torn med.
Uppdrag: Gör en skatt
Alla som ska gå på teater, barn och personal, ska ha med sig varsin skatt med sitt
namn på. Så gör även till den som eventuellt är sjuk.
1. Ta en halv toarulle, ca 5 cm hög och måla, pynta den till din skatt.
2. Skriv ditt namn på din skatt så tydligt att vi kan läsa vad det står.
Kompisarna och klossarna vill vi ha av er när vi kommer till förskolan. Skatterna
tar ni med er när ni går till föreställningen.

Exempel på en skatt

Vi spelar för…

Barn från 4 år och personalen. Det är viktigt att vi håller åldersgränsen eftersom föreställningen är anpassad
för en specifik målgrupp.

Det är till stor hjälp…

Om rummet är tomt när vi kommer så att vi hinner ställa i ordning våra saker. Tänk på att ni inte kan vistas
eller gå igenom rummet när vi är där. Vi bifogar en scenskiss där ni kan se hur scenytan ser ut och hur stor yta
vi behöver.

Vi som kommer…

är två skådespelare, Sarah och Jonas, från Teater Martin Mutter. Vi vill påminna om att det är okej för barnen
att prata och kommentera under föreställningen. Den är bitvis lite interaktiv. Ni får fota lite under föreställningen men vi ber er att inte filma. Filma går bra att göra när föreställningen är slut.
Stort tack på förhand. Vi ses snart!

Teater Martin Mutter
Box 369
701 47 ÖREBRO
019-10 10 24

producent@martinmutter.com
www.martinmutter.com
Följ oss gärna på
Facebook och Instagram!

Föreställningen spelas med stöd av Statens Kulturråd, Örebro kommun, Region Öregbro län
och är ett samverkansprojekt med Örebro länsteater

Scenskiss Teater Martin Mutter

Inte bara jag - från 4 år

För spel på förskola el dyl för förskoleklasser. Vid off fst kräver vi större spelyta!
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Rumsyta: 5 x 5 m inkl publikplatser
Vi har med publikplatser till 30 barn, ni fixar ev extra stolar till personalen.
Bärhjälp: Gärna om ni kan!
Hör av er om ni har frågor.
Box 369, 701 47 ÖREBRO
019-10 10 24
producent@martinmutter.com
www.martinmutter.com

