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ETT MÅNGSPRÅKIGT TEATERPROJEKT KRING TEMAT HÅGKOMST 
Detta projekt kommer spelas runt om i Europa, bland annat på högstadieskolor, gymnasier, bibliotek och museer.
Samma text, samma scenografi och samma kostym – men på olika språk.
Förställningen hade sin premiär på franska, i Luxemburg juni 2018.

The Rain kommer att spelas för första gången på svenska i oktober och november på Dieselverkstaden, Nacka. 

”Hur skulle du kunna minnas mig hur skulle havet kunna minnas havssnäckan som det brusade igenom en gång.” 
(Pär Lagerkvist – Aftonlandet)

Nicole Max Anne Barlind
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Om lärarhandledningen
Lärarhandledningen är tänkt att vara ett stöd 
och en inspiration för att diskutera vidare 
eller improvisera i klassrummet efter teater-
besöket.

Använd även gärna egna idéer och övningar 
som passar din klass.

The Rain tar upp de mänskliga rättigheterna, 
flyktingfrågan i krigs- och fredstid och före-
målens betydelse för vår identitet.

Vi hoppas att du och din klass lämnar före-
ställningen med huvudet fullt av frågor!

Kulturhuset Dieselverkstaden kan vid önskemål 
tillhandahålla texten på svenska eller på engelska.

Anne Barlind / Thalia Théâtre - Paris

Daniel Keene  en austaliensisk dramatiker
Daniel Keene är född 1955 i Melbourne,  Australien. Han är ald-
rig tidigare översatt eller spelad i Sverige. Keene är verksam som 
författare för såväl scen som tv, film, samt radio sedan debuten 
1979. Hans texter spelas runt om i världen - New York, Peking, 
Berlin, Tokyo, Lissabon, Paris etc. 

1997-2002 grundade han, tillsammans med regissören Ariette 
Taylor,  The Keene/Taylor Theatre Project. Hela sex av deras 
uppsättningar ges på The Sydney Festival 2000.

2008 produceras Keenes ”The Serpents Teeth” av The Sydney 
Opera House.

2010 beställer Melbourne Theater Company en text av Keene 
”Life without me” som blir en stor publik- och kritiker framgång.

2014 beställer den engelske regissören Stephen Rayne en text 
baserad på berättelser från hemvändande soldater som deltagit 
i striderna i Afganistan och Irak.

I Frankrike introduceras Daniel Keene 1995 på den anrika 
Comédie Française med texten ”Une heure avant la mort de 
mon frère”.

Han är utgiven på förlaget ”Editions Théâtrales”. 2016 blir han 
utnämnd av franske présidenten  till ”Chevalier des Arts et des 
Lettres”.

”The Rain” som nu introduceras i Sverige, är skriven år 2000, 
efter Balkankrigen.

2 (5)



Lärarhandledning The Rain

THE RAIN

Texten: hur vi går vidare i klassrummet? 
Diskutera – skriv – improvisera
Varför spela The Rain för europeisk/svensk skolungdom?

Kanske finns det en skillnad mellan olika länders sätt att göra skolföreställningar?
Jag (Anne Barlind) tycker mig se att man i Sverige är benägen att göra skolteater som 
belyser direkta problem eller frågeställningar som berör ungdomars liv i vardagen.
Teatergrupperna skräddarsyr/skriver förställningar och genom gedigna lärahandledningar kan man jobba 
vidare i klassen. Man kan hitta svar och lösningar eftersom problemställningen är så närvarande i verket.
Den typen av teater ger åskådaren verktyg .

Det är bra.

Men, man kan också behöva belysa problem via en icke skräddadsydd text. 
En text som inte skrivits i ett pedagogisk syfte.
En text som har ett konstnärligt uttryck.

The Rain har inte skrivits för någon speciell publik. 
The Rain ger inga svar.
The Rain ställer frågor och lämnar åt var och en att dra sina egna slutsatser.
The Rain skapar en tomhet som kanske leder till reflektion.
The Rain är ett direkt tilltal och filosofisk tanke över livets varande och de föremål som ledsagar oss. 

Texten: frågor att arbeta och diskutera kring
- Språket är bundet och poetiskt.
- Ingen interpunktion (inga skiljetecken), rytmen är alltså inte markerad,  
  påverkar det läsaren eller skådespelaren?
- Formen är en monolog, inte är placerad i tid eller rum – fritt svävande.
- Upprepningar förekommer – vad tillför de?
- Som form betraktat kan man finna vissa jämförelser med Jon Fosses dramatik t. ex.  
  ”Någon kommer att komma”. (Jon Fosse är en norsk, världsberömd författare/dramatiker)
- Påverkas innehållet av formen?
- Sociala medier – Twitter, FB, sms, påverkar språket, beskriv hur, finns det faror 
  med att banalisera och förenkla språket?

Förslag till skrivövningar:
- Skriv en föremålsmonolog (jag-form) på en halv A4-sida där du själv är föremålet 
  och beskriver ditt liv som föremål.

- Skriv en Haiku, ett minimum av ord för ett maximum av innehåll. (www.haiku-shs.org)
  En påminnelse i ord om något som är värt att minnas
  En kort form som rymmer en hel upplevelse.

Scenografin = filmen
 
- Vad är scenografi och vad har den för betydelse för föreställningen?
- Vad föreställer scenografin?
- Vilka är personerna på filmen?
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Improvisera i klassrummet

I Frankrike har man tagit fram några punkter kring barns rättigheter:

- Rätten att vara skyddad från all form av diskriminering, gällande ras, religion, ursprung eller kön.

- Rätten till ett namn och en nationalitet.

- Rätten till utbildning.

- Rätten till att leka, skratta, drömma.

- Rätten att ta del av samhällsinformation, rätten att säga sin åsikt och rätten att bli hörd.

- Rätten att vara skyddad från våld och all typ av exploatering.

Dela upp klassen i små grupper och låt dem förbereda (i ca 20 minuter) en scen 
baserad på en av punkterna ovan. 
Använd musik eller bild via mobiltelefoner.
Om flera grupper har samma punkt, bör grupperna åtskiljas under förberedelsearbetet.
Undvik att använda själva använda frasen (punktens mening) i scenen.
Spela upp för varandra och diskutera.  

Tips för att gå vidare efter att ha sett The Rain

Att läsa:

- Pontus Wasling ”Minnet fram och tillbaka”

- Paul Rincoeur ”Minne, historia, glömska”

- British Museum ”A history of the world in 100 objects”

- Elisabeth Åström ”1947”

- Anne Franks Dagbok

- Börje Lindström ”Smittan” (dramatik)

- Primo Levi ”Är detta en människa”

- Artikelserie i Dagens Nyheter ”Tingen och vi” 10, 11, 12 samt 18 april 2018

- Pär Lagerkvist ”Aftonlandet” (lyrik)

Att se:

- Claude Lanzmann ”Shoah” (dokumentär, serie)

- Ai WeiWei ”Human flow” (dokumentär, film)

- Vanessa Redgrave ”Sea Sorrow” (dokumentär, film)

- Bahar Pars kortfilmer: ”Rinkeby svenska” 2015, ”Turkkiosken” 2017 och ”Ge allt, Basha Posh” 2018 

- Konst: Dark water burning av Issam Kourbay

- Utställning:  Medelhavsmuseet ”Berättelser från Syrien” (tom den 31 december 2018)

- Issam Kourbaj ”Dark water burning” (internet)

- Ceija Stojka målningar (internet)
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  KULTURHUSET
  DIESELVERKSTADEN

I samarbete med:
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Vi ställer oss frågan varför alla dessa flyktingar vill komma till Sverige eller Europa, 
kanske har de inget val – så enkelt kan svaret vara.

Låt oss inte glömma den sorg de bär med sig i sin flykt, att lämna bakom sig inre och yttre landskap, 
det land som sett dig födas och växa upp, språket, kulturen, landskapen för att kanske aldrig komma tillbaka.

Lyssna på ”Anthem” av B. Andesson och B. Ulvaeus och läs texten.
No man, no madness, 
Though their sad power may prevail, 
Can possess, conquer, my country’s heart 
They rise to fail 
She is eternal 
Long before nations’ lines were drawn 
When no flags flew, and no armies stood 
My land was born 
And you ask me why I love her 
Through wars, death and despair 
She is the constant 
We who don’t care 
And you ask me would I leave her -- but how? 
I cross over borders but I’m still there now 
How can I leave her? 
Where would I start? 
Let men’s petty nations tear themselves apart 
My land’s only borders lie around my heart

Thalia Théâtre är en fransk fri grupp som grundades av Anne Barlind och Richard Leteurtre 1991. 
Gruppen är subventionnerad av länet Paris/ La Région Ile de France. De får projektstöd av Kulturministeriet 
och samarbetar med Paris Stad med att föra ut teaterundervisning i de franska skolsystemet.Thalia Théâtre gör 
såväl event utomhus, teater i klassrum, samt klassisk dramatik som Molière, Goethe, Ibsen och nutida dramati-
ker som Norén, Gerbaulet, Montelius, Jouet etc.

Anne Barlind: anne@thaliatheatre.fr - 0033661325989
www.thaliatheatre.fr

”The past is never dead, it’s not even past” (W.Faulkner)

Dark water burning. Issam Kourbaj.


