GLASHJÄRNAN
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För 10-13 år (åk 4-6)

Turné vt 2019

GLASHJÄRNAN

”Hela universum kan räkna” säger Yoshi som är ny i klassen och har hela
huvudet fullt av siffror. Dana håller inte med. Hon hatar matte men är grym
på fotboll.
Att kunna något riktigt bra men ändå vara utanför, det är något Yoshi upplever varje dag. Matten är
alldeles för lätt och hon har tråkigt. Dana är så bra på fotboll att Robin vill ha med henne på varje
match. Så kommer mattelektionen, då vill hon inte vara med längre. Alla vet ju att hon är värdelös.
De sitter i Lugna rummet och Yoshi har fått i uppgift att hjälpa Dana med matten. Ingen av dem vill
egentligen vara där, det känns som om de straffas på nåt sätt. Sakta växer en vänskap fram och när
matteprovet kommer då vill Yoshi gärna hjälpa Dana. Men hur?
En pjäs om att hitta sin plats, om vänskap och identitet – och om att matematik kan vara så mycket
mer än det som ryms i en mattebok.
”...ett organiskt teaterbygge som träffar rätt i 11-åringarnas universum.”/Johanna Berglund, Nerikes Allehanda

FAKTA
Speltid:
Publik:
Lokal:
Takhöjd:
El:
Mörkläggning:
visa film
Bygg-/rivtid:
Bär-/bygg- &
rivhjälp:

ca 50 min + in- och utsläpp
80 barn
9 x 8,5 m fri golvyta
3,5 m
16 A europahandske
JA! Så mörkt att man skulle kunna

Pris:
Resa:
Tillkommer:

3 tim/1,5 tim

9 700 kr för 1:a fst, 8 200 kr
för 2:a fst samma dag/samma
lokal
70 kr/mil
ev boende (3 enkelrum) bokas
& betalas av arrangören, traktamente och moms 25 % på totalsumman

JA! En vuxen person

Scenskiss GLASHJÄRNAN

Bredd 8,5 m
Tygfond på stativ
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Bredd 8,5 m inkl publikplatser

För info och bokning:
019-10 10 24
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com
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g

PUBLIKPLATSER

Ljusstativ

Djup 9 m inkl
publikplatser
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Plats för
tekniker

Box 369
701 47 ÖREBRO
Besöksadress:
Beväringsgatan 6, Örebro

Spelas med stöd från Örebro kommun, Statens Kulturråd, Region Örebro län

