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”Kultur och konst är mat för vårt växande. Grunden för att bli 
människa.” - (Suzanne Osten)

”Scenkonst är det viktigaste i världen för där visar man folk hur 
de kunde vara och hur de längtar att vara fast de inte törs och 
hur det är.” - (Tove Jansson, ur Farlig midsommar)

Syftet med scenkonst är att belysa frågor som är viktiga för
medborgare i ett samhälle. Frågor som demokrati, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter. Bra scenkonst är 
undersökande, existentiell, filosofisk men kan också vara en 
konstnärlig upplevelse som du inte förväntat dig att se.

Scenkonstens uppgift är inte att ta ställning och förklara sig,
utan att lyfta olika perspektiv och röster. Scenkonsten kan 
skapa rum där människor möts och publiken får tid att 
tänka och känna. Konsten ger inga svar och kommer inte 
heller med färdiga lösningar. Bra konst öppnar upp för att 
du ska kunna hitta dig själv i olika berättelser och tänka 
självständigt.

KULTUR I SKOLAN UTAN EXTRA KOSTNAD
Alla förskolebarn från tre år och skolelever upp till 
årskurs nio i Nacka omfattas av kommunens kulturpeng. 
Den ger skolorna ekonomiska medel till kulturupplevelser 
av hög kvalité utan att det kostar skolan något extra. 
Kulturpengen ska och får endast användas till professionella 
kulturaktiviteter och upplägget bygger på att skolan åtar sig 
att uppfylla de kriterier för varje barn/elev som kommunen 
fastställt.

Vi på Kulturhuset Dieselverkstaden sammarbetar med 
en rad skolor i kommunen för att ge barn och ungdomar 
spännande, utmanande och lärorika kulturupplevelser 
under alla sina år i förskolan och skolan. 

TIPS!
Håll utkik efter våra inspirerande ”Samtal Om” i Nacka
konsthall under hösten 2019. Vi tar upp aktuella ämnen och
bjuder in spännande gäster.

NYHET
Priset per scenkonstbiljett är 115 kr från och med hösten 
2019.

ÖNSKEMÅL
2-17 maj på bokakulturnacka.se

VIKTIGT
Önskemål är bindande, val av föreställning för respektive 
grupp gäller när tiderna bokas in i augusti.

BOKA TIDER
15-30 augusti på bokakulturnacka.se
 
FRÅGOR
Katarina Weidhagen 
Scenkonstutbud
katarina.weidhagen@nacka.se 
070-431 78 72 

Martin Hansen Frost:
Avtal/web
martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31 

Allmänna frågor 
boka@dieselverkstaden.se

FÖLJ OSS
        Facebook/dieselverkstaden 

        Instagram@dieselverkstaden
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Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2019. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida Foto: Peter Bothén

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS
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UNGA KLARA PÅ 
DIESELVERKSTADEN 
VECKA 38-39
”Scenkonst som utmanar är viktigare än någonsin och Unga 
Klara har sedan starten gått i bräschen för dem med minst 
makt. Vi ser vår publik - barn och unga - som jämlika och intel-
ligenta människor, som har förmåga att ta till sig konst av hög 
kvalitet om stora, viktiga och känsliga frågor.” - Nisha Besara, 
f.d. VD för Unga Klara

”Ingen teater existerar utan sin publik, och nu ger vi oss ut 
med fyra nyskapande Unga Klara-föreställningar, varav några 
redan hunnit bli moderna klassiker, och därigenom öppnar vi 
upp för möten med publik på platser som delvis är helt nya 
för oss. Turnéns fyra pjäser har alla en publiktillvänd form och 
tematik som på olika sätt kretsar kring makt, motstånd, och 
normer.” - Farnaz Arbabi, Konstnärlig ledare Unga Klara.

UNGA KLARA TILL NACKA OCH 
KULTURHUSET DIESELVERKSTADEN
Vi är oerhört stolta över att Nacka blir ett stopp på Unga 
Klaras Sverige- och världsturné. Att få erbjuda Nackas 
förskolor och skolor två veckor med kulturupplevelser 
tillsammans med Unga Klara är verkligen något extra. 

Turnén består av fyra pjäser som alla kommer ges under 
veckorna 38-39 i Nacka. Utbudet som ni kan välja bland är 
en pjäs för förskolan, en för årskurs 4-6, en för hela högsta-
diet och en för årskurs 9.

Vi på Kulturhuset Dieselverkstaden har valt att genomföra 
detta samarbete för att erbjuda barn och unga i Nacka 
något extra. Nacka kommuns unika kulturpeng ger oss möj-
ligheten till detta och de förskolor och skolor som väljer 
och får chansen att se dessa pjäser betalar inget extra.

OM UNGA KLARA
Unga Klara grundades 1975 av Suzanne Osten och har 
sedan starten varit en världsledande teater i barns och 
ungas tjänst, där livets svåra och komplexa frågor lyfts fram 
genom konsten. Unga Klara vill spela teater om det viktigaste, 
för de allra viktigaste. 2014 tillträdde Farnaz Arbabi och 
Gustav Deinoff som konstnärliga ledare för Unga Klara och 
sedan januari 2018 är Unga Klara Sveriges första nationella 
scen för barn och unga.

Med utgångspunkt i den självklara inställningen att en ung 
publik har rätt till samma höga konstnärliga kvalitet som en 
vuxen och att en bäst bejakar livet genom att tala sanning 
om dess komplexitet, har Unga Klara försökt undersöka 
vad teater kan vara. Unga Klara har gett sig på de svåra 
ämnena, men också̊ den lustfyllda formen, försökt att kom-
binera det tunga med det lätta, forskat, ifrågasatt och prövat 
på publiken. Unga Klara arbetar normkritiskt, feministiskt 
och antirasistiskt för mångfald, jämlikhet och människors lika 
värde.

LÄS MER HÄR
ungaklara.se/unga-klara-on-tour-2019

RINKEBY > BOTKYRKA > 
BAGARMOSSEN > ISTANBUL 
> JOHANNESBURG > KAP-
STADEN > GÄVLE > NACKA > 
GÖTEBORG > HALMSTAD > 
HELSINGBORG > MALMÖ

Unga Klaras turnéensemble: Rita Lemivaara, Joel Mauricio Isabel Ortiz, Maria Salah, Bianca 
Traum, Sakib Zabbar, David Nzinga, Nina Rashid, Lisette T. Pagler och Klas Lagerlund. 
Foto: Märta Thisner.



Eleverna måste inte förberedas på något särskilt sätt 
kring föreställningens tema. De kan möta och uppleva 
föreställningen utan någon förhandsinformation om själva 
handlingen men det kan vara bra att ni
tillsammans läser och samtalar om pjäsen då det kan 
väcka nyfikenhet om pjäsens tema och produktion. I 
kompendiet finns lite information om varje föreställning 
och i lärarhandledningarna finns möjlighet att fördjupa sig 
ytterligare inför scenkonstbesöket. 

Om ni vill kan ni exempelvis samtala om frågor som:

• Varför tror ni att pjäsen heter som den gör?

• Vad tror ni att föreställningen kommer handla om?

• Vad gör en skådespelare?

• Vad gör en regissör?

Då vi alla har olika erfarenheter av teater kan det vara 
bra att innan besöket på Dieselverksyaden prata om 
vad teater är. Kanske har eleverna minnen från tidigare 
teaterbesök som de kan delge varandra eller kanske har 
de aldrig varit på teater tidigare. Kanske har ni som grupp 
gått på teater tillsammans? Prata då om dessa upplevel-
ser och hur ni tror besöket på Dieselverkstaden kommer 
att bli. På så sätt har eleverna en gemensam förståelse 
för sina egna förhoppningar liksom kamraternas. Du som 
pedagog får också en inblick i hur eleverna tänker kring 
det kommande scenkonstbesöket.

• Vad har ni för förväntningar på teaterbesöket?

• Hur tror ni att det kommer kännas att vara på teatern?

• Hur tror ni att det kommer det se ut i salongen?

• Hur och var kommer ni få sitta?

Avsluta med att prata om hur ni ska ta er till teatern. 
För många elever är teaterupplevelsen inte enbart 
förknippad med det som händer i salongen. Vägen dit 
och väntan i foajén kan ha lika stor betydelse som själva 
föreställningen.

Foto: Minna Ridderstolpe

INFÖR ERT SCENKONSTBESÖK



Plats för egna anteckningar
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Rekommendation:  En palett av tjejliv och den kvinnliga puber-
teten i vild galopp. En dansteaterpjäs där orden tar slut och dan-
sen tar vid för att uttrycka allt det där outsägbara som vibrerar 
under huden på alla längtande, trängtande och trånande unga 
människor. Galet och roligt.

En kombinerad dans- och teaterföreställning av duon Mari 
Carrasco & Gustav Deinoff. En fartfylld, väldigt humoristisk före-
ställning där vi pratar högt och skamlöst, fritt från pekpinnar om 
allt det som rör sig i huvud och kropp på tjejer i puberteten. 

Vi går rakt på sak, avdramatiserar, dissekerar och detaljstu-
derar, med humor och allvar, känslomässigt och pragmatiskt 
men aldrig någonsin mästrande eller förmanande. Vi vill upp-
höja puberteten och kvinnoblivandet till det viktigaste och 
mest angelägna ämne som man överhuvudtaget kan komma 
att tala om. Vi skapar en miljö där tjejer och killar kan disku-
tera tjejers pubertet som en självklarhet. 
 

Press:”Det är sällan vuxna-spelar-unga-grejen blir bra, men 
denna gång raderar solidariteten och den genuina energin all 
tillgjordhet. Det är fint gjort. Därmed inte sagt att skolpubliken 
undgår pinsamhetskänslor. Mycket skakas om till eftersnacket.” 
Amelie Björck, Aftonbladet
 
Medverkande: 
På scen: Bianca Traum, Lisette T. Pagler 
Maria Salah, Nina Rashid, Rita Lemivaara
Manus: Åsa Lindholm. Scenografi: Sven Dahlberg 
och Jenny Kronberg. Kostymdesign: Farah Yusuf & MyNa Do 
Mask och peruk: Daniela Krestelica Ljusdesign: Johan Sundén 
Musik och ljuddesign: Dijle Neva Yigitbas (Neva Deelay) 
Regiassistent: Céline Marcault Kostymdesign nakendräkter: Hanna Kisch och 
Emelia Carlsson 

Unga Klara i samarbete med Carrascou Dance Company och 
Västmanland Teater.

GIRLS WILL MAKE YOU BLUSH 
REGI: GUSTAV DEINOFF. KOREOGRAFI: MARI CARRASCO 

UNGAKLARA.SE

LÄNGD 65 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Grafik Agnes Florin. Foto: Unga Klara
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Rekommendation:  En ursinnig och drabbande helaftonspjäs 
om Sveriges rasistiska och koloniala historia, ibland hysteriskt 
rolig. Manuset bygger såväl på gruppens egna erfarenheter 
som på texter som tex hur känns det att minst 35 objudna 
par händer per vecka tar i ens hår som en slags offentlig hand-
duk? Vi blir upplysta utan att bli uppläxade.

X är en föreställning om att leva i Sverige idag, med utgångs-
punkt i att även Sverige har en kolonial och rasistisk historia 
– att Sverige har agerat med likgiltighet, fördömt och uteslutit 
och skoningslöst delat upp människor. Sverige har exploaterat 
landområden och tagit sig rätten att äga människor. 
X handlar också om den delen i dig som är rädd och ängslig. 
X kan ge dig tröst och stöd. 
X kan störa och oroa dig. 
X närmar sig vår tids kanske mest angelägna fråga: Hur lever 
vi med varandra? 
Med humor, svärta och sorg skakar X om och förändrar din 
blick på världen. 

”… jag tänker på slavmärket afrikanerna fick av slavägarna i 
Amerika, men som sen senare symbolen som Malcolm X tog 
som efternamn; att bli den som definierar istället för att defi-
nieras. Och det är där som ”X” har sin styrka – konstnärligt och 
politiskt - att den omdefinierar, vänder på vem som säjer vad om 
vem. Och trots en total brist på inställsamhet bjuds vi alla med 
att vara med i någonting nytt.” Maria Edström, Sveriges radio

Medverkande:
Manus: Farnaz Arbabi, Dimen Abdulla, Erik Uddenberg, Molly Uddenberg, 
Mara Lee, Nina Rashid, Johanna Sandström, ensemblen m.fl. 
På scen Bianca Traum, David Nzinga, Klas Lagerlund,  
Joel Mauricio Isabel Ortiz, Lisette T. Pagler, Maria Salah,  
Nina Rashid, Rita Lemivaara, Sakib Zabbar 
Scenografi: Jenny Kronberg 
Mask/perukdesign: Daniela Krestelica och Erika Nicklasson 
Kostymdesign: Johanna Mårtensson,  
Ljusdesign: Johan Sundén 
Musik/ljuddesign: Foad Arbabi  
Regiassistent: Céline Marcault 

X
REGI: FARNAZ ARBABI 

UNGAKLARA.SE

LÄNGD 120 MIN INKLUSIVE PAUS

LÄMPLIG FÖR ÅK 9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Marguerite Seger
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Rekommendation: En angelägen pjäs om hur vi är mot varan-
dra, om makt, jämställdhet och normer. I en bra blandning av 
referenser gestaltas frågor om att äga eller göra anspråk på 
andra människor. Tankar om när lek eller spel, i relationer, blir 
mer på någon annans bekostnad. Hur ska vi egentligen vara 
mot varandra?

En pjäs inspirerad av Så tuktas en argbigga av Shakespeare.

På en catwalk i Padua är allting till salu. Kläder, klockor, krims, 
krams och Catarina. Ja, faktiskt, Catarina är också till salu. För 
så går det till i staden Padua, där är människor ägda eller äger.

Med mycket humor, rap-battles, kärlek och ilska vill Unga 
Roma väcka skratten och gråten och ställa frågor om känslor, 
mode och kroppsliga kroppar. Det blir upproriskt, romantiskt, 
komiskt, modemedvetet, blankvers, prosa, house och barock - 
i lekfullt samspel med dagens debatt om allas lika värde.

Jämställd kärlek, finns det? Vad är frihet? Vad betyder det att 
äga eller att vara ägd?

Press: ”I staden Padua är allting till salu. Även Catarina – en 
kvinna som plötsligt blivit bråkig och arg. Men ilskan ska nog 
kunna tas bort av rätt man. Det handlar en ny teaterpjäs om, 
delvis baserad på Shakespeares ”Så tuktas en argbigga” – men 
nu i sann Metoo-anda. ” Christian S Zetterdahl SvD

Medverkande:
På scen: Andreas Nilsson, Emanuelle Davin, Filip Johansson, 
Mikaela Hagelberg. 
Manus: Lotta Grut
Scenografi & kostym: Suzane Crépault
Musik: Annika Fehling, Carl-Mikael Berlander (Yung Gud) 
och Robert Wahlström. 
Teknik: Robert Wahlström
Mask: Elin Valentinsson

ATT BOSSA EN BITCH
REGI: KARIN KICKAN HOLMBERG

UNGAROMA.COM

LÄNGD 55 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Roland Hejdström
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Rekommendation:  Här får barnen verkligen tänka efter och 
våga ta ställning till vad man tänker. Hur vill vi att det ska bli 
i framtiden med high-tech? Här finns plats för alla åsikter och 
tankar. Kan tekniken rädda världen? Måste man minska köttet 
och äta mer grönsaker? Varför lever vi? Ungdomarna är enormt 
engagerade. Och har många smarta lösningar.

En föreställning som i dramats och lekens form låter eleverna 
diskutera och debattera frågor som rör framtiden.

Dagens ungdomsgeneration är den mest välutbildade och 
mest beresta. De är bäst orienterade i den nya tekniken 
och är överlägsna vad gäller sociala medier och nya sätt att 
kommunicera. Ändå visar det sig att det som idag oroar unga 
mest är framtiden. Att ha någonstans att bo, att lyckas hitta 
ett jobb, AI - artificiell intelligens, klimatförändringar.

Det hela börjar som en traditionell föreläsning med fram-
tidsvisionären Ida och utvecklas till en spännande humoristisk 
rättegång med en domare, en åklagare, en anklagad- där 
ungdomarna deltar som jury, vittnen och försvarare.

Varje föreställning är unik tack vare publikens deltagande. 
Frågor som behandlas är till exempel teknik och ekologisk 
hållbarhet, miljö och humanism. 

Föreställningen tar vara på de ungas förmåga att uttrycka sig 
i tal och ta ställning till frågor som berör samhället och vårt 
sätt att leva. Den uppmuntrar till argumentation utifrån fakta, 
värderingar och olika perspektiv, samt ett reflekterande över 
mänskliga rättigheter, demokratiska värden och beslutsprocesser. 

Medverkande:
På scen: Miriam Forsberg, Danny Eriksson och Nadja Franke. 
Manus: Patrik Franke
Scenografi och kostym: Maria Stiernborg

FRAMTIDEN
REGI: PATRIK FRANKE

TIGERBRAND.SE

LÄNGD 90  MINUTER (60+30) 

LÄMPLIG FÖR ÅK 7-8

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Cirkus Tigerbrand
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Rekommendation:  Streetdansen blir bara bättre och bättre när 
den låter sig inspireras av alla möjliga stilar, genrer och epoker. 
Coola streetdansare i snygg inramning till bra musik. 

Sju dansare utforskar hur en flock individer överlever i det 
moderna samhället. Organiska formationer möter det primi-
tivt djuriska i Matilda Flebergs ”Outlive”. 

Alla föds vi med instinkter som talar om hur man ska agera 
för att överleva. Vad händer med dessa förmågor i ett 
samhälle där sannolikheten att möta en livshotande fara är 
nästintill obefintlig? Har bristen på sådana situationer gjort att 
vardagliga komplikationer och problem triggar oss på samma 
sätt som om de vore dödliga hot?

I Outlive följer vi en samtida flock av individer som utforskar 
sina primitiva överlevnadsinstinkter och hur de uttrycks i det 
moderna samhället. Under resans gång upplever de både frigö-
relse och fångenskap, öppenhet och fördom, stolthet och skam.

Vad händer när man går emot instinkterna? Vilka åtgärder krävs 
för att överleva med det moderna samhällets förutsättningar?
Det karaktäristiska med Matilda Fleberg som koreograf är 
hennes förmåga att skapa fängslande nummer byggda på for-
mationer, tempo- och dynamikskiften, kanon och en målande 
musikalitet som tillsammans bildar en virvlande helhetsbild av 
oförutsägbara mönster. 

Matilda har koreograferat till en rad olika produktioner som 
till exempel Eurovision,Let´s Dance, Julgalan, Melodifestivalen 
och arbetat bla med artister så som Zara Larsson, Molly 
Sandén och Astrid S. 

Medverkande:
På scen: Lisa Arnold, Kevin Foo, Mia Hellberg, Milena Jacuniak
Fanny Svensson, Marco Wihlborg och Martin Wallin
Kompositör : Vaz
Scendesign: Matilda Fleberg
Ljusdesign: Maria Ros Palmklint

OUTLIVE 
KOREOGRAFI: MATILDA FLEBERG

MATILDAFLEBERG.COM

LÄNGD 30-60 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR  ÅK 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: José Figueroa
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BACH IN THE STREET
REGI: ANITA SANTESSON

Rekommendation:  Fantastisk musiker och fantastisk dansare 
som verkligen samstämmigt förmedlar tron på mänskligheten. 
Att det finns hopp. De ställer frågor som ”Vad försöker vi ge våra 
barn? Vad får barnen av sina föräldrar? Vem är du? Var kommer 
du ifrån? Vart ska du?”

Genom en mix av klassisk musik och streetdance via disco, 
afrikansk musik och klezmer, delas en berättelse om att ärva 
och bära minnen, att fly, rotas i ny jord, hitta sin plats och om 
hur olika kulturer kan få en människa att växa. 

Violinvirtuosen och Bachspecialisten Semmy Stahlhammer 
och streetdansaren Maele Sabuni är båda födda i Sverige. 
De är andra generationens invandrare, deras föräldrar har 
flytt folkmord, krig och förstörelse. 

Semmy bär på ett judiskt arv och Maele på ett kongolesiskt. 
Båda har satsat på sitt livs passion och har blivit bland de 
främsta i vårt land inom sina respektive konstnärliga områden. 

Maele Sabuni är vinnare av prestigefyllda priser, dansare på 
Riksteatern och har flera gånger arbetat med melodifestivalen. 
Semmy Stahlhammer har mottagit många utmärkelser som 
violinist och uttolkare av Bachs violinverk. Han har bl a varit 
förste konsertmästare vid Kungliga Operan och konstnärlig 
ledare för ett flertal nationella och internationella kammar-
musikfestivaler och turnerar världen runt.

Bach in the Street vann 1:a pris som bästa ”small ensemble” 
för barn och unga på den internationella galan Young Audiences 
Music (YAM) Awards 2018 (arrangör Jeunesses Musicales 
International). De blev utvalda av 60 produktioner från 27 
länder. Efter föreställningen ingår ett samtal med publiken 
med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar.

Medverkande: 
Semmy Stahlhammer - fiol
Maele ”Reeflex” Sabuni - streetdance K

MUSIKALISKA.SE  

LÄNGD  CA 50 MINUTER INKL. SAMTAL

LÄMPLIG FÖR ÅK 7-9 

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Anita Santesson
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Rekommendation: En stark teaterberättelse som bygger på 
ett dokumentärt material - om rätten att själv välja sitt liv. 
Historien bygger på Arkan Asaads bok som finns att tillgå i 
samband med föreställningen. Om vikten av språk och att 
våga tro på sina drömmar.

Bygger på Arkan Asaads succébok med samma titel.

Amàr är arton år, kurd och uppvuxen i en svensk småstad. En 
dag bestämmer pappan att hela familjen ska åka på bilsemes-
ter till Irak och hälsa på släkten. Det blir ett kärt återseende, 
inte minst med kusinen Amina. Snart anar dock Amàr att nå-
got är i görningen. Pappan har bestämt att Amàr och Amina 
ska gifta sig.

Amàr får en chock och vägrar gå med på detta. Han klarar 
dock inte trycket från familjen och går till slut med på giftermål. 
När han senare ångrar sig börjar helvetet.

En berättelse om kampen för rätten till ett eget liv, om skuld 
och straff, svek och kärlek och om den långa och svåra vägen 
till försoning. Berättelsen ”Stjärnlösa nätter” ger oss en inblick 
i en för många okänd värld.

Press: 
”Storslagen teater på liten yta”. ”Mästerligt skådespeleri” 
TeaterStockholm.se 
”Skickligt, avspänt och minimalistiskt tolkad” SvD
”Urskickligt gestaltat när roman blir levande på scen” DN

Medverkande: 
Manus: Efter en bok av Arkan Asaad 
På scen: Ulf Evrén och Anna-Karin Håkansson
Ljus & ljud: Simon Söderberg
Producent: Yvonne Granath

Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Stockholm, 
Boulevardteatern och Origo.
Origostockholm.se

STJÄRNLÖSA NÄTTER
REGI: ROGER WESTBERG 

BOULEVARDTEATERN.SE

LÄNGD 65 MINUTER INKL SAMTAL 

LÄMPLIG FÖR ÅK 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Martin Skoog
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BOKA FRÅN

AUGUSTI

Vår verksamhet leds av professionella pedagoger, konstnärer 
och guider. 

Elevernas personliga uttryck och arbetet för öppenhet och 
mångfald är alltid i fokus hos oss. 

Kriterierna för Nacka kommuns kulturpeng ligger till grund för 
innehållet och utformningen av de olika delarna i Kulturhuset 
Dieselverkstadens pedagogiska verksamhet. 

Det är viktigt att varje skola tar sitt ansvar och bokar in sina 
avtalade klasser efter respektive kulturplan senast fredag 30 
augusti för höstterminen 2019.

ÖNSKEMÅL KULTURHISTORISK VANDRING
2-17 maj på bokakulturnacka.se

BOKA TIDER FÖR VANDRINGAR OCH VISNING I 
KONSTHALLEN
15-30 augusti på bokakulturnacka.se 

NYHET
Tider till temaverkstäder mejlas till berörda skolor efter 
att de bokat in sina klasser på scenkonst.
 

VÅR VERKSAMHET FÖR SKOLORNA BESTÅR AV FYRA DELAR:

• Visning och verkstad i Nacka konsthall  
• Temaverkstad kopplad till scenkonst/skolbio 
• Kulturhistorisk vandring 
• Kulturhistoria - Verkstad i Olle Nymans ateljéer 

Ni är alltid välkomna att vända er till oss med frågor, idéer 
eller önskemål om konstnärliga projekt/verkstäder med mera.
Det gäller även projekt som inte ingår i skolans löpande 
avtal, exempelvis inom ramen för skapande skola.  

FRÅGOR

Anna Olin
annaeva.olin@nacka.se 
070-431 96 02 

Martin Hansen Frost
martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31

VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN KLASS

Skapande 
verksamhet 
HÖSTTERMINEN 2019
ÅK 7 -9

13



14

VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Längd: 120 minuter

Utforska ditt kreativa formspråk!
I vacker, historisk miljö får eleverna möjlighet att fördjupa 
sig i Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt 
eget kreativa formspråk. 

Verkstaden börjar med en visning av Olle Nymans gamla 
ateljé med konstnärens collage, målningar och skulpturer. 
Här stimuleras elevernas kreativitet och nyfikenhet och de 
får sedan gestalta sin upplevelse och sina kunskaper i en 
skapande uppgift. Med inspiration av Olle Nymans verk 
skapar de med lera, porslin, snäckor och pärlor, egna 
skulpturer i hans nya ateljé. 

Foto: Anna Olin

Foto: Annica Roos

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Längd: 75 minuter

Utforska konst och eget skapande! 
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade 
meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara 
den nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensamma 
upplevelser och samtal. Konst väcker frågor och lyfter fram 
både det sorgliga och det vackra. 

I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och 
utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog. 
Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflek-
tera över och ta ställning till olika livsfrågor.
I verkstaden får eleverna själva skapa. Då konsthallen visar 
flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska uppläg-
get men är alltid anpassat för åldersgruppen. Verkstaden 
avslutas med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.

Foto: Annica Roos

TEMAVERKSTAD 
KOPPLAD TILL SCENKONST
Längd: 120 minuter 

Gestalta din upplevelse! 
Temaverkstaden är ett efterarbete kopplat till termi-
nens scenkonst och ger eleverna möjlighet att bearbe-
ta sina upplevelser samt fördjupa sig i föreställningens 
innehåll och tema.

Genom samtal om historiens händelseförlopp relateras 
handling och tema till elevernas vardag och verklighet. 
Eleverna får sätta ord på sina känslor och tankar för att 
sedan gestalta dem i eget skapande. Här tränas kreativa 
förmågor som lekfullhet, intuition och fantasi.

Konstnärligt uttryck och innehåll för terminens tema-
verkstäder bestäms utifrån skolans val av föreställning.
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Följ med på en spännande vandring och känn historiens 
vingslag!

Upptäck och utforska kända och okända platser i Nacka 
och låt en kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i 
Nacka såg ut förr. 

Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade 
kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt 
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden 
och också för andras historia och situation. 

Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen 
får eleverna historiska referenser och kunskaper om 
närområdet.

Välj den vandring som passar er bäst i önskemåls-
formuläret på vår hemsida bokakulturnacka.se 
under önskemålsperioden 2-17 maj.

Nacka kvarn & Hellasgården 
I anslutning till kvarngårdsområdet med resterna av hus och 
kvarnar berättar guiden om brukssamhället som grundades 
redan under Gustav Vasas tid. 
Du får också höra om husförhören, barnens levnadsvillkor i 
äldre tider, Karl den XII:s kulknapp och mycket mer.

Boo
Boo är ett område som har varit bebott länge. 
Den här vandringen bjuder på kunskap om bl.a. Boo gård, 
Baggenstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kri-
get och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat 
och ser Skogsömonumentet på håll.

Saltsjöbaden
Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar 
till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under 
vandringen får ni bl.a. lära er mer om hur Saltsjöbaden kom 
till, Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk, Grand 
Hotel, kallbadhusen och Grünewaldvillan.
  
Finnboda
Finnboda – idag ett spännande bostadsområde men under 
mer än 100 år en av Stockholms största och mest be-
tydelsefulla arbetsplatser. Redan långt tidigare låg här ett 
beckbruk och därefter Stockholms största varv.
Låt en kunnig guide berätta och levandegöra hur livet såg 
ut i Finnboda förr och hur området utvecklats under åren.

Foto: Stockholms stadsmuseum

KULTURHISTORISK VANDRING  
Längd: 60-90 minuter 


