Hej!
Du och din klass skall snart se vår
teaterföreställning

GLASHJÄRNAN!
Var spelar vi?
I överenskommen lokal hos er.

För vilken ålder och antalet i publiken?
Föreställningen är för barn i årskurs 4-6. Vi tar 80 elever + 		
vuxna på varje föreställning, dvs det kan vara andra klasser
från er skola och/eller från andra skolor på samma föreställning.
Hur många är vi?
Vi är två skådespelare, Miriam Forsberg och Helena Hedlund, och en tekniker, Peter Almevall.
Vilka speltider?
Det kan variera från spelställe till spelställe. Kolla med den/de som bokat föreställningen så ni har rätt tid. Ni bör vara
på plats senast 15 min före föreställningens början.
Insläppet i salongen sker 10 min innan föreställningens start. Det är viktigt att vi kommer igång på utsatt tid eftersom
en del av er skall passa busstider. Föreställningen är 50 min + tid för in- och utsläpp.
Vad handlar Glashjärnan om?
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.
Vad händer när ni kommer lokalen där vi spelar?
Vi tar emot er och då vill vi veta hur många elever och vuxna ni är. Vi kommer be er att ta av er skorna för att ni inte
ska behöva sitta på smutsiga dynor och eftersom vi är rädda om scenografin. Vi ber er också att stänga av mobilen.
Får man fota/filma under föreställningen?
Nej inte under föreställningen. Efter föreställningen går det bra.
Lärarhandledning
Finns på vår hemsida att ladda ner - www.martinmutter.com/glashjarnan
Till sist
Prata gärna om upplevelsen med eleverna. Vad har de sett, vad var det som hände, varför de tror att karaktärerna
gjorde si eller så osv. Det öppnar för fler möjligheter än att fråga om de förstått, säger de nej är det ju liksom slut
där och vem bestämmer vad de skall förstå? Kom ihåg att en upplevelse aldrig är fel, det vi upplever skiljer sig från
person till person.
Barn låter ofta när de ser en föreställning. De upplever genom att kommentera och reagera på det de ser hända. En
del har ibland lite svårt att sitta still på sin plats. Det är helt OK så länge de är med på vad som händer på scenen. Så
försök att koppla av och vi hoppas att ni skall få en härlig teaterupplevelse tillsammans med oss.

Varmt välkomna!
www.martinmutter.com, info@martinmutter.com, 019-10 10 24

