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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

Scenkonst
HÖSTTERMINEN 2019
ÅRSKURS F-6 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS
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Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2019. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida: Isak Stockås
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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.
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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 Dieselverkstaden 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:  Pjäsen speglar förhållandet mellan barn 
och vuxna. Tänk, om en vuxen sa exakt samma saker som man 
säger till barn – fast till en annan vuxen? Det skulle bli fruktans-
värt roligt och men också fasansfullt, snudd på övergrepp. Unga 
Klara tar sig an vuxna härskartekniker mot barn – med värme 
och humor.

De jag egentligen är kretsar kring frågan om identitet – vilka vi 
är och vill vara. 

Som barn letar man efter någon att vara.
Som vuxen söker man efter vem man egentligen är.
Men det finns många att vara.
Många att leta efter.

Texten är byggd kring berättelser om de karaktärer från 
böcker, film, serier och verklighet som vi ibland fantiserat att 
vi är.

Vad gör drömmarna om oss själva med oss?

De jag egentligen är handlar om alla dem vi också kan vara 
när vi verkligen är oss själva. 

Medverkande: 
På scen: Yarien Rodriguez, Parwin Hoseinia, Klas Lagerlund, 
Rita Lemivaara. 
Av: Erik Uddenberg
Scenografi & kostym: Jenny Kronberg
Ljuddesign: Kalle Bäccman
Ljusdesign: Johan Sundén
Grafisk form: Studio Parasto Backman
Reserarch: Clara Norman

DE JAG EGENTLIGEN ÄR
REGI: GUSTAV DEINOFF

UNGAKLARA.SE

LÄNGD  60 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     
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Rekommendation: Fyra vilda cowboys drar fram i öknen i en 
oväntad och humoristisk koreografi med mycket självironi och 
värme. En medryckande dans i dialog med publiken. En dans 
att bli glad och lycklig av.

Do you feel Lucky? Känner du dig lycklig? är en resa genom 
ett barns fantasi. Till fartfylld musik rider vi genom ett land-
skap fyllt av äventyr, faror och vänskap.

Vi är cowboys, matadorer och tjurar. Stolta och orädda ger vi 
oss ut i den vida världen.

Do you feel Lucky? Känner du dig lycklig? är en härlig bland-
ning av olika genrer – både vad gäller musik och dans. Här 
finns inslag av swing, tango, folkdans och modern dans.

”Jag känner till de här människorna. De var starka och långa, 
vackra och allt sånt. Och i öknen hörde man en prärievarg yla 
medan solnedgången sakta föll.”

En oemotståndlig dans för cowboys. Med stor kraft, igenkän-
ning, dråplighet och samspel ger dansföreställningen många 
egna fantasier och lustkänslor att allt är möjligt i fantasin.

Medverkande:
Idé och koreografi: Disa Krosness
På scen: Emelie Wahlman, Erika Pekula Pettersson 
Elin Samuelsson och Moa Autio
Musik: Howlin ’Wolf , Beirut , Fanfare Ciocârlia , Brassbanda och Ry Cooder
Text: Disa Krosness. 
Ljusdesign: Kundali Löfstrand
Kostym: Disa Krosness

DO YOU FEEL LUCKY? 
KOREOGRAFI: DISA KROSNESS

DISAKROSNESS.COM  DANSKONSULENTDIS.SE

LÄNGD 40 MINUTER  INKLUSIVE KORT SAMTAL

LÄMPLIG FÖR F - ÅK 3 OCH ÅK 4 - 5

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Disa Krosness 
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Rekommendation:  En spännande kommunikativ gudomlig saga 
om Eldens dotter som verkligen fångar sin publik. Det är roligt 
att kunna erbjuda barnen en riktigt klassisk indisk saga (Mahab-
harata) med vacker indisk musik med hög kvalité. Trollbindande.

Draupadi, den unga prinsessan är en modig tjej som gillar att 
dansa. När hon gifter sig och blir drottning i landet dras hon 
in i ett ödesdigert tärningsspel och hamnar mitt i centrum av 
striden mellan två släkter.  
 
Men Draupadi tar ödet i sina egna händer. Artister från Lång-
sjö teater och Stockholm Sangeet gestaltar en liten del av det 
stora indiska eposet Mahabharata, riktat en ung publik.  
 

En interaktiv föreställning med indisk klassisk musik, 
berättande, mim och dans inspirerad av indisk klassisk dans 
och hiphop. Barnen får vara med och styra delar av före-
ställningen och efteråt ingår en kort workshop med musik, 
rytm och dans. 

Medverkande:
Moa Danielson - santoor, slagverk
Stian Grimstad - sitar
Maria Magdolna Beky Winnerstam - dans, mim, berättande. 
Instrument: Santoor (slagverk) och sitar (stränginstrument) 

DRAUPADIS ELD – EN 3000-ÅRIG SAGA 
REGI:  LÅNGSJÖTEATER

MUSIKALISKA.SE

LÄNGD 40 MINUTER + KORT WORKSHOP

LÄMPLIG FÖR F- ÅK 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Annika Lykta och Renjith Ramachandaran



Plats för egna anteckningar

9

Rekommendation:  Hårdkokta fakta om ägg är en musikalisk, 
hönsig och rolig biologilektion som får alla människokycklingar 
att se på ägg på ett helt nytt sätt!

Du håller i ett nästan varje dag. Men vad vet du egentligen 
om ägg? Och vad vet hönorna själva? Lilly vill lära sig allt om 
ägg och tittar i smyg på naturprogram på bondens teve. Men 
Fatemeh tycker det räcker att lägga ägg och kläcka kycklingar. 
Medan tuppen Rupert mest går runt och tuppar sig. 

I Martina Montelius nya pjäs får du höra vad de kacklar om. 
De är kloka, fåniga och lite hispiga precis som vi. Och de gillar 
musikal och använder ibland näbbarna till sång. På hönsgår-
den är de trygga från räven. Men Lilly vet att det finns nåt 
annat där utanför. Hon har faktiskt googlat! Det lilla äventyret 
kan börja. Så om du ser två hönor och en tupp på en buss, så 
vet du vilka de är.

Agneta Ehrensvärd, konstnärlig ledare för unga Dramaten 
2004-2016, har regisserat ett 40-tal pjäser,  till exempel Anden, 
Döden och Tulpanen, H2O och Potatisrebellerna. Hon har gjort 
ett 30-tal roller som skådespelare på Dramaten, samt även 
film och TV.  Tilldelades Medea-priset 2015.

Martina Montelius, teaterchef på teater Brunnsgatan Fyra, nu 
senast med föreställningen Utan personligt ansvar.  För Unga 
Dramaten har Montelius bland annat skrivit Mira går genom, 
Drömström och Rönnlund och Hans och Greta. Hon skriver 
även i Expressen. Tilldelades Medea-priset 2017. 

Medverkande: 
Manus: Martina Montelius, fritt efter Lena Sjöbergs bok. 
Regi: Agneta Ehrensvärd
Dockor: Sten Wallin 
På scen: Anna Maria Granlund, Åse Nelson och David Mjönes 
Dramaturg: Magnus Lindman 
Kostym: Karin Sundvall 
Musik: Stefan Johansson 
Ljus: Magnus Pettersson

HÅRDKOKTA FAKTA OM ÄGG 
REGI: AGNETA EHRENSVÄRD

PYGMETEATERN.SE

LÄNGD  45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR F- ÅK 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Dragan Popovic
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Rekommendation:  En rolig och underhållande cirkusföreställning 
om världens tråkigaste dag. Det är sååå tyst, sååå tråkigt inget 
händer. Tänk om du lyssnar på dina tankar? Kanske dom har 
något att säga dig? Följ tankens trådar och gör vad som faller 
dig in. Vad händer då?

En cirkusföreställning baserad på barnboken, ”Tråkmånsafton 
med Jonny och Antti” av Adam Dahlin och Emma Åkerman i 
dramatisering av Stina Oscarson.

När Antti har tråkigt går han till Jonny-skrotsamlare och Leif 
Nordin, världens bästa grannar. De påstår att precis som
julafton och midsommarafton så finns det också en Tråk-
månsafton. Det är helt enkelt årets tråkigaste dag och den
infaller just i dag. Det finns många fina tråkmånstraditioner 
som prylstädning, garderobsfiske och badkarsdykning. Men 
hur de än anstränger sig för att ha riktigt tråkigt så misslyckas 
de – det blir helt enkelt en alldeles för rolig dag.

Cirkusartisterna Julietta Birkeland, Jean-Hicham Rahmoun 
och Jenny Soddu gör rollerna som Antti, Jonny-skrotsamlare 
och Leif Nordin. De berättar en historia där allt faller upp, dyker 
ut och cyklar fram. Med akrobatik, objektmanipulation och 
jonglering invigs publiken i Tråkmånsaftons oväntade traditioner.

Scenografin är som en hjärna där en låda dras ut eller en 
lucka öppnas och vad hittar vi där? En musikalisk, snygg och 
medryckande föreställning som bjuder på mycket humor och 
slutar med en fika hos Leif Nordin.

Medverkande: 
På scen: Julietta Birkeland, Jenny Soddu 
och Jean-Hicham Rahmoun. 
Musik: Magnus Larsson. 
Scenografi och kostym: Sus Soddu. 
Mask: Matilda Bragner.
Magikonsult: Axel Adlercreutz. 
Koreografiöga: Katarina Lundmark. 
Teknisk koordinator: Theo Junkel Eckerström.

TRÅKMÅNSAFTON 
REGI: VIKTORIA DALBORG

 KOMPANI GIRAFF.SE

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR F - 3 SAMT ÅK 4

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Isak Stockås
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Rekommendation:  Att se teater när allt fungerar som musik 
och samspelet mellan skådespelarna är på topp är en ren njut-
ning! Här får man både uppleva det och dessutom en nyanserad 
bild av vänskapens olika betydelse och drama. Viktig pjäs om 
relationer och acceptans.

Ester är ny i klassen. Signe tycker att hon verkar spännande.
Hon har egen nyckel och så får hon gå hem själv.
Och hennes mamma är skådespelare och bor i New York. 
Hon heter Greta Garbo!?
Det händer väldigt mycket kring Ester hela tiden.
Hon är nog världens mesta Ester, tänker Signe.

Efter en bok av Anton Bergman.

Press: ”Teater Fredags tankeväckande ”Världens mesta Ester” 
bygger på en bok av Anton Bergman. Här ställs vänskapen på 
prov då Signe får en ny klasskamrat, som verkar få göra lite som 
hon vill. Ester har mobil och hemmanyckel, hennes mamma är 
skådespelerska i New York och heter Greta Garbo.
Anders Alnemark genomarbetade regi utgår från enkla yttre 
medel, en tom scen och ett par lådor, för att låta vänskapsdra-
matikens konflikter och försoning blomma genom skådespelarna 
Ulrika Mannerfelt och Annika Olsson. Spelet växlar sekund-
snabbt mellan berättande och gestaltning; samspelet är tätt, 
nyansrikt och dynamiskt. Barnpubliken får stunder av fascination 
och reflektion.” Karin Helander SvD 

Medverkande: 
Regi/dramatisering: Anders Alnemark
På scen: Ulrika Mannerfelt och Annika Olsson.
Kostym/illustration: Hanna Cecilia Lindkvist
Producent: Maria Hjalmunge

TEATERFREDAG.SE

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK F - 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Teater Fredag

VÄRLDENS MESTA ESTER – OM VÄNSKAP 
REGI:ANDERS ALNEMARK
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Rekommendation: En rolig och underhållande föreställning om 
att bo i en annan kropp. En kropp som upplever världen helt 
annorlunda, som känner och upplever allt på ett annat sätt. 
Här får både pedagoger och barn. nya insikter.

Genom musik och teater vill Hej Hyper på ett lustfyllt sätt bi-
dra till ökad förståelse och bättre villkor för barn med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Till föreställningen 
finns ett gediget lärarmaterial samt musikvideor till låtarna. I 
paketet ingår även en föräldradel samt en karaokeapp som 
barnen kan använda hemma eller i skolan.

M lever i en kaosartad värld. I skolan säger de ”skärp dig” och 
på fritids är det svårt att leka med andra. Föräldrarna älskar 
henne, men har ändå ibland svårt att förstå hur det känns 
att vara just hon, att vara M. Men, i hennes alldeles egna lilla 
krypin, där mjukisdjuren trängs med instrumenten – kan hon 
vara precis som hon vill! Där spelar hon alla roller i sitt liv. 

I sin egen värld med sin musik och sina tankar kan hon växa 
sig stark. Så stark att hon kan känna att hon har rätt att vara 
precis den hon är – och att hon är stolt över att vara just M.

Hej Hyper innehåller nyskriven sång och musik av Grammis-
vinnaren Emma Nordenstam och manus av dramatikern 
Emma Broström, som i år tilldelades Svenska Ibsensällskapets 
dramatikerpris. Hej Hyper är ett ”NPF-vänligt” projekt, vilket 
bland annat innebär att det finns hjälpmedel att låna under 
föreställningen.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Teater De Vill, Stiftelsen Friends och 
Hjärnfonden. 

Medverkande: 
På scen: Katarina Krogh
Manus: Emma Broström
Text & musik: Emma Nordenstam
Scenografi och kostymdesign: Josefin Hinders
Ljud och teknik: Rickard Folke

TEATERDEVILL.SE

LÄNGD 30  MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Teater De Vill

HEJ HYPER!
REGI: LISEN ROSELL
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INFERNO - STRINDBERGS INTIMA TEATER
REGI ANNA PETTERSSON 

STRINDBERGSINTIMATEATER.SE 

LÄNGD CA 50 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
KULTURHUSETDIESELVERKSTADEN.SE

Rekommendation: En omöjlighet att säga nej till Strindbergs 
Inferno för barn, i regi av Anna Pettersson, konstnärlig ledare på 
Strindbergs Intima teater. Här blandas Strindberg med clowneri, 
trolleri och film. Strindberg skulle ha älskat det! Och barnen gör det!

August Strindbergs Inferno är en klassiker som utspelar sig i 
Frankrike där han gör alkemiska experiment och drabbas av 
hallucinationer, paranoia och mardrömmar. Hans huvudkudde 
antar mänskliga former, han tror sig vara förföljd och hör 
knackningar i väggarna. I byn där han vistas kallar byborna 
honom för knäppgöken. I ett annat land sitter en liten dotter 
och väntar på sin pappa. 

Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Vem går det att 
prata med om sina hemliga fantasier och drömmar? Kan vuxna 
vara lika rädda som barn? Vem är det i så fall som kan trösta?

Strindbergs Intima Teaters uppsättning av Inferno, med Siri 
Hamari som Strindberg, är en lekfull och förtjusande berättelse 

om gränslösa drömmar och lustfyllda skrämmande fantasier. 

Anna Pettersson är regissör och teaterchef på Strindbergs 
Intima Teater i Stockholm. Hon även doktorand på Stockholms 
konstnärliga högskola. Under de senaste åren har hon bland 
annat regisserat Vildanden och Hedda Gabler på Dramaten 
och nu senast Bernardas hus på Stockholms Stadsteater. 
Strindbergs Intima Teater på Norra Bantorget är den teater 
där August Strindberg själv verkade medan han levde. 

Siri Hamari har en bakgrund som skådespelerska, mimartist 
och clown. Hon var med när Cirkus Cirkör startade och har 
varit flitigt anlitad bland annat både av Stockholms Stads-
teater, Göteborg Stadsteater och Dramaten. Hon har även 
turnerat internationellt med Clowner utan gränser.

Medverkande: 
Regi: Anna Pettersson. 
På scen: Siri Hamari.
Ljus och teknik: Gustave Lund

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
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Rekommendation:  En fars för små, nästan i ett serietecknings-
format med inslag av slapstick. Det är roligt, dråpligt, busigt och 
igenkännbart. När ska jag få den underbara gluggen mellan 
tänderna? Syskonkärlek och syskonbråk om vem som har mest 
eller att bli stor.

Regissören och dramatikern Ann-Christine Magnusson är 
tillbaka efter jättesuccén Äta själv! med en ny och rafflande 
berättelse om längtan efter att bli stor och framför allt – att 
få den där underbara gluggen mellan tänderna. 

Det finns inget som Ingrid hellre vill än att tappa en tand! 
Hon vill att alla ska komma och dra i den lösa tanden – och 
beundra. Hon vill, precis som storebror, få pengar i glaset från 
tandfen och en glugg att visa upp på förskolan. Ingrid blir mer 
och mer besatt att tappa tand, hon låtsas att hon har lösa 
tänder, hon lurar tand-fen med äppelkärnor och hon målar 
svart i munnen.

Men är allt detta så smart, egentligen? Hur ska hon ta sig ur 
denna soppa? Här behövs tand-fens hjälp! Ingrid kommer till 
sist till insikt om det fina med att var sak har sin tid och att 
det faktiskt finns fördelar med att ha sina tänder kvar.

En rolig och underfundig föreställning om längtan, hopp och 
avundsjuka, efter en idé av Amanda Klasa Fornhammar.

Medverkande: 
Regi/manus: Ann-Christine Magnusson 
efter en idé av Amanda Klasa Fornhammar 
På scen: Maria Nilsson/Sara Turpin och Marcus Johansson
Scenografi/kostym: Johanna Oranen
Ljuddesign: Tina Paulson 
Ljusdesign: Irmeli Strand

TAPPA TAND!
REGI: ANN-CHRISTINE MAGNUSSON

MOLIEREENSEMBLEN.COM

LÄNGD  35 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR F- ÅK 1

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Martin Skoog
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Rekommendation:  Det var som att hela världen kom över publi-
ken och alla de rytmer, sånger, danser och fantastisk musik sväm-
mande över oss. Sångaren Rostam Mirlashari berättar hur mycket 
musiken hjälpt honom att överleva svåra saker. Att dans och musik 
ger gemenskap och hopp. ”Resan blir lite bättre och lite roligare”. 

Välkommen jorden runt på 45 minuter! Följ med Golbang 
på resa och få reda på hur tunga, svängiga rytmer från Turkiet 
fungerar tillsammans med gåshudsframkallande melodier från 
Iran eller svenska vemodiga sånger tillsammans med glädje-
fyllda från Argentina. 

Publiken blir delaktig genom att sjunga på olika språk, de får 
lära sig kurdisk ringdans och klappa olika rytmer. Sångerna 
framförs på svenska, persiska, baluchiska, turkiska och kurdiska 
och dessutom bjuds det på iransk folkdans och virvlande 
Sufidans. Eleverna får förutom ett musikaliskt fyrverkeri även 
en humoristisk inblick i varandras olikheter och likheter och 
därmed hur allting mellan oss människor hänger ihop.

De fyra musikerna är mycket erfarna och mångsidiga. Samt-
liga är utbildade på institutionen för folkmusik vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Rostam Mirlashari kommer 
ursprungligen från provinsen Balochistan som ligger i sydöstra 
del av Iran och han har blivit kallad ”Prince of Baluchi Music”. 
Mahsa Poorramazan är en professionell dansare som spe-
cialiserat sig på iransk folkdans och virvlande Sufidans. 
Föreställningen anpassas till respektive målgrupp.

Om man vill: Förberedelse och arbeta vidare i skolan: 
En CD kan skickas i förväg. Konserten kan knytas an till flera 
ämnen, bland annat musik, samhälle, historia och matematik.

Medverkande: 
Rostam Mirlashari – sång och stränginstrumentet Tanborag. 
Liliana Zavala – slagverk och sång.
Daniel Reid - saxofoner, flöjter och sång.
Mahsa Poorramazan – dans.
Arvid Svenungsson – piano och sång.

SHOHAZ - JORDEN RUNT MED GOLBANG

MUSIKALISKA.SE

LÄNGD  45 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR F- ÅK 3 OCH 4

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Iman Kayyatan



Plats för egna anteckningar

16

Rekommendation:  En av de starkaste berättelserna jag hört i 
ämnet fast utan ord och med oändlig respekt - får vi möta två 
barn på flykt. Så sant, så starkt, så engagerande. Där bara krop-
par talar.

” Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling”
 - FN:s barnkonvention. 

Vi möts på nyheterna, på bussen, i skolan. Och de ensam-
kommande flyktingbarnen har en historia att berätta: om en 
barndom som inte fick fortsätta, om krig och flykt. Nu är 
deras historier en del av vår gemensamma historia.

Pantomimteatern har lyssnat till några av berättelserna. 
De handlar om lyckan över ett par nya sneakers, om längtan 
efter familjen och kompisarna, om bottenlös rädsla och 
ensamhet. Men förunderligt nog också om ett hopp som 
vägrar dö. 

Pantomimteatern vill ge röst åt några av de här barnens 
erfarenheter i en ordlös och visuell, fartfylld föreställning.
Tre artister/skådespelare med sina olika sceniska inriktningar 
mim och akrobatik, tillsammans med en sinnrik scenbild och 
mycket musik, tar oss med på en resa.

”Hoppet – för jag dog inte” är samtida mim, helt odogmatisk 
och mycket kreativ. … Effektiviteten i berättandet är tät och 
intensiv, och den dramaturgiska tråden är hårt tvinnad. … Jag vill 
gråta. Men så finns där något annat och mer i nyfikenhet, livslust 
och spring-i-benen som ändå ger, just det, hopp. Expressen

Medverkande:
På scen: Julia Gumpert och Sara Runsten, My Areskoug.
Manus: My Areskoug, Sara Kander, Julia Gumpert. 
Dramaturgi: Tomas Alldahl. Scenografi & kostym: Sara Kander.
Musik: Torbjörn Svedberg. Ljus: Sofie Andersson. 
Mask: Cais-Marie Björnlod. Produktion: Veronica Bedecs. 
Illustration: Sara Kander. 

Till förmån för UNHCR:s arbete, sverigeforunhcr.se

HOPPET- FÖR JAG DOG INTE
REGI: MY ARESKOUG

PANTOMIMTEATERN.SE 

LÄNGD  60 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 5-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Bengt Wanselius
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Rekommendation:  Skuggspelsteater är en vanlig teaterform 
i Mellanöstern. Där är dessa två komiska figurer, Karagöz och 
hans kompis Hacivat berömda. De är lite dumma, lite klumpiga 
och tar inte alltid så bra beslut och alla kan känna igen sig. 
Mot slutet tar sagan en överraskande vändning som gör att 
allt får en annan betydelse. 

En historia om längtan och hopp, om betydelsen att vara 
nära dem man älskar mest här i världen. Skuggspelsdockorna 
lyser som kyrkfönster eller ädelstenar mot den vita duk som 
föreställer världen. Sagan är fylld av sång och musik. 

Karagöz måste göra en lång, lång resa. Han måste lämna sin 
fru och sina barn kvar hemma i byn. På den långa resan råkar 
han ut för många äventyr. Han möter bland många andra en 
listig häxa och en stor, ruskig orm. Som tur är reser Karagöz 
inte ensam. Han har med sig sin gode vän Hacivat. Om nät-
terna långt borta i fjärran land drömmer Karagöz om de där 

hemma. Hemma i byn drömmer hans lille son om sin far. 
Han drömmer om att hans pappa har blivit kung i landet 
långt däruppe i norr.

Press: ”En vacker saga om avstånd och längtan. Dockorna, tillver-
kade av kamelskinn, blir märkligt levande mot den vita duken”
Hälsinglands tidningar

”Skådespelarna Fikret Çeşmeli och Eva von Hofsten utnyttjar 
lekfullt skuggteaterns alla möjligheter. Genom en belyst duk låter 
de färgrika dockor i kamelhud spela upp berättelsen, förvånans-
värt uttrycksfulla med de enkla medlen.” Arbetarbladet

”Att fånga intresset hos femtio barn är inte det lättaste, men det 
är precis vad Fikret Çeşmeli  och Eva von Hofsten gör i skugg-
teaterföreställningen Karagöz på äventyr” Falukuriren

Medverkande: 
Fikret Çeşmeli och Aja Rodas

KARAGÖZ PÅ ÄVENTYR
REGI: MICHAEL COCKE

TEATER GYLLENE DRAKEN 

LÄNGD 45 MINUTER INKLUSIVE SAMTAL 

LÄMPLIG FÖR F-ÅK 2

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Teater gyllene draken 
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Rekommendation:  Hur ska det gå till om alla vill bestämma? 
En rolig lektion i hur demokrati kan vara på ett barns nivå. Hur 
ska man tillsammans komma överens utan att det finns en 
diktator? Eller måste man ha en diktator? Hur gör man?

I en kartong, på översta hyllan, lever tre övergivna och 
bortglömda leksaker. Tre före detta favoriter i ett fängelse av 
papp. Här får bara den starkaste bestämma och starkast är 
den som förtränger sina känslor. Den som anpassar sig, blir 
ett redskap. Och den som minns och längtar blir ett hot. Men 
när ännu en bortglömd kamrat landar i lådan, ändras allt. Vilka 
kan de bli om inte bara en bestämmer?
 
Vad är demokrati? Hur fungerar det? Och vad är alternativet? 
I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och hur 
viktigt det är att försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett 
barn att förstå vad demokrati är. För i barnens värld är det 
ändå alltid en vuxen som kommer att bestämma i slutändan. 
Ett barn som nyfiket försöker förstå hur demokrati fungerar 

genom att följa nyhetsrapporter på radio och TV får inte 
mycket hjälp och vägledning. Det är mångamissnöjda vuxna 
som klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid 
att besluta eller rent av att demokratin inte fungerar.

Press: ”Lennart Gustafssons försynt nostalgiske nalle och Ulrika 
Hanssons nervöst tvehågsna apa regeras med järnhand av 
roboten, spelad med skojigt hetlevrad attack av Eva Welinder. 
När Henrik Gustafsson gör entré som deppig actionhjältedocka 
ändras spelreglerna och det blir riktigt spännande. För vem eller 
vilka ska nu bestämma? Konflikterna ställs på sin spets, men 
för att kunna lämna lådan och ge sig ut i världen behöver man 
kunna samarbeta.” Karin Helander SvD

Medverkande: 
Manus: Magnus Munkesjö. 
På scen: Henrik Gustafsson, 
Lennart Gustafsson, Ulrika Hansson, Eva Welinder. 
Scenografi: Magnus Munkesjö och Sara Kander. 
Kostym: Sara KanderSömnad: Inger Lejbro. Mask: Mimmi Harms Oredsson
Musik & ljud: Anders Nyström. Ljus: Maria Ros Palmklint

ROBOTDIKTATORN – VEM BESTÄMMER?
REGI: MAGNUS MUNKESJÖ 

MITTIPRICKTEATERN.SE

LÄNGD  50 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 1-5

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Martin Skoog  
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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

BACH IN THE STREET
REGI: ANITA SANTESSON

MUSIKALISKA.SE  

LÄNGD  CA 50 MINUTER INKL. SAMTAL

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6 OCH 7-9 

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Anita Santesson
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Rekommendation:  En engagerande föreställning om hur det 
kan kännas när du utan någon förklaring inte får vara med 
längre. När du plötsligt är utfrusen och mobbad. Vad händer 
med självförtroendet? Måste Fatima byta skola eller kan hon 
själv lösa problemet? Här kommer barnens egna förslag på hur 
hon ska lösa sina relationer. Förslagen bara forsar in…Kloka och 
oväntade.

Fatimas resa är en interaktiv föreställning med transmediala 
inslag för mellanstadiet. Den handlar om skräcken att hamna 
utanför och om hur fel det kan gå när man gör allt för att 
passa in.

Vi möter Fatima på hennes rum efter första dagen i skolan 
efter sommarlovet. I skolan har allt förändrats. Fatimas bästa 
vän som hon inte träffat sen skolavslutningen har blivit cool 
och Fatima hamnar utanför. Hon går ner sig i en ond spiral av 
lögner för att försöka att passa in och tillslut måste publiken 
hjälpa henne att ta sig ur situationen.

Fatimas resa handlar om livet och svårigheterna man kan 
möta i mellanstadiet. Om vänskap, vad som gör en glad och 
vad som egentligen är meningen med allt. Föreställningen 
kan fungera som en referens och ett verktyg för publiken 
att samtala om saker som är jobbiga – men även lycka och 
glädje. Fatimas resa är en hoppfull berättelse om att känna sig 
onormal och missanpassad.

Medverkande
Manus och regi: Susanne Lindberg 
På scen: Två skådespelare
Producent: Tina Johnsson

FATIMAS RESA - INTERAKTIVT OM KÄNSLOR
REGI: SUSANNE LINDBERG 

TAGEGRANIT.NET

LÄNGD 50 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto:  Tage Granit
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Rekommendation:  Tiggeri är ett fenomen alla har en åsikt om 
men inte många vet så mycket om. Varför lämnar föräldrar sina 
barn för att tigga? Vilka är alla dessa människor? Var bor dom? 
Varför får dom ingen hjälp i sina hemländer? Fördomarna och 
okunskapen haglar. Här sker ett oväntat möte.

Detta är historien om Bianca, hon som sitter utanför var och 
varannan mataffär med sin färgsprakande sjal och sin papp-
mugg. Vi känner alla igen henne. Vi har alla åsikter om henne. 
Men vi vet inte vem hon är. Vi önskar bara att hon vore 
osynlig (att hon inte var där).

Det är också berättelsen om en flicka som heter Blanca. Som 
har en varm säng att sova i, mat i magen och en skola att gå 
till. Hon firar födelsedagar och hon åker på semester. Men 
hennes klasskamrater ser henne inte, lärarna ser henne inte, 
hennes pappa verkar inte heller se henne… det är nästan 
som hon vore osynlig.

På en vinterkall trottoar träffas dom för första gången.

Medverkande: 
Idé: Paul Chevallerau
Manus: Sara Kander 
På scen: Li Molnár Kronlid, Hans Nyberg & Nina Åkerlund
Scenografi, masker & docka: Sara Kander
Musik: Torbjörn Svedberg, tillsammans med Niko Röhlcke
Ljus: Kundali Löfstrand
Kostym & Mask: Mimmi Harms Oredsson
Byggkonstruktion & mimöga: Bo W Lindström
Hundförarkonsult: Lisa Björkström
Produktion: Veronica Bedecs
Illustration: Ninia Lemhagen Vierth
Grafisk form: Andreas Norrefjord
Press, programfoto & trailer : Bengt Wanselius

BLANCA & BIANCA - ETT TROTTOARDRAMA
REGI: DANIEL GOLDMANN 

PANTOMIMTEATERN.SE  CONVICTUS.ORG

LÄNGD 45 MINUTER  

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-5

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Bengt Wanselius
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Rekommendation:  En genommusikalisk och sammansvetsad 
musikgrupp som närmar sig show och vågar ta upp viktiga 
ämnen. Denna gång är det tidlösa känslor som de helt fräckt 
blandar med olika sorters musik och århundranden. Inspirerande 
och helt galet!

Lönnebergakvartetten - den sjungande stråkkvartetten, vrider
och vänder på begrepp och undersöker världens mest exis-
tentiella ämne: Den Du Är.

I en träffsäker show med häftig scenografi och med musiken 
som ledsagare rör de sig med tvära kast mellan frågor och 
funderingar som alla håller med om - att varje människa är 
unik. Varför är vi då så rädda för att vara olika?

Det handlar om glädje, rädsla, ilska, sorg och hopp. Frågor och
känslor som dessa är universella och tidlösa, både i oss själva
och i musiken.

Känslorna gestaltas med ord, rörelse, beats, rap och barns 
egna röster tillsammans med musik och sång från1600-talet 
ända fram till vår tid, från Henry Purcell till Beyoncé.

Press: “- Idag fick vi fantastiskt kvalitativt besök av Lönneberga-
kvartetten. Klassisk musik inbakad i teater, rap, show och med 
tankar om jämställdhet, att passa in och vara den man vill vara. 
Hög klass av skolade musiker. Ett stort tack och de rekommen-
deras varmt!, Europaskolan Malma.

Medverkande:
Lönnebergakvartetten: Fiol och sång Malin-My Wall och
Hanna Wiklund, altfi ol och sång Nora Roll, cello och sång
Magdalena Mårding.
Scenografi och kostym: Elias Kahn,
Loopar och beats: Masse Salazar.

DEN DU ÄR - VARNING FÖR ANNORLUNDA
REGI: HÅKAN STRAKENBERG

LÄNSMUSIKEN I STOCKHOLM

LÄNGD  40 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-7

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Elias Gammelgård
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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
F- ÅK 6
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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 ter-
minens temaverkstäder 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 närområ-
det.

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 


