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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. Istället öppnar bra konst upp 
för att du ska kunna hitta dig själv i olika berättelser och 
tänka självständigt.

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

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. 

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
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Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2019. Med reservation för ändringar. 
Foto framsidaAnna Drvnik
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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.



Plats för egna anteckningar
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Rekommendation: Hur känns det när vuxna skrattar åt en 
när man är allvarlig? Eller något är livsviktig? Hur känns det 
att känslor möts av skratt eller hån istället för förståelse. Unga 
Klara tar sig an childism – diskriminering och fördomar mot barn!

Barn är den grupp i samhället som har minst makt över sina 
egna liv. Synen på barnet är att det ska växa upp och bli 
färdig människa. Barndomen är en parentes, vuxenheten är 
norm. Att vara barn är att snart bli vuxen. Varför ser vi inte 
barnet som en fullvärdig människa? Alla vuxna har varit barn.
Hur kommer det sig att vi ändå bidrar till barnets underord-
nade roll i samhället? Hur skulle samhället kunna se annor-
lunda ut? Är en barnledd revolution möjlig?

Tänk om – 
trotsigheten är civil olydnad?
barnets vägran är motstånd mot maktutövning?
buset är samhällsomstörtande verksamhet? 
Med avstamp i den senaste forskningen kring vuxnas makt 
och barns motståndsstrategier vässar Unga Klaras konstnärliga 

ledning pennorna och spänner musklerna för att skapa 
ett myllrande och storslaget verk som vill mötas i ögonhöjd. 
Den niohövdade ensemblen arbetar fysiskt och flerspråkigt 
med inspiration av dans, konst och performance.

Press: ”Barnperspektivet slår kullerbytta och får mitt i snurren 
syn på vuxenvärldens tillkortakommanden. Det är faktiskt lite 
synd om vuxna och barnet ler överseende med vissheten att 
det, kanske, småningom vill hantera sin egen vuxenhet en aning 
annorlunda.” Pia Huss, Dagens nyheter

Medverkande: 
På scen: Bianca Traum, David Nzinga, Klas Lagerlund, Joel Mauricio Isabel Ortiz, 
Lisette T. Pagler, Maria Salah, Nina Rashid, Rita Lemivaara, Sakib Zabbar
Idé: Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff 
Kostymdesign och scenografi: Jenny Kronberg
Mask- och perukdesign: Daniela Krestelica
Ljusdesign: Johan Sundén. Musik och ljuddesign: Foad Arbabi
Dramaturg: Daniela Kullman. Rörelsecoach: Anne Jonsson
Regiassistent: Céline Marcault. Textildesign: Ellen Dynebrink

FÖR ATT JAG SÄGER DET
REGI: FARNAZ ARBABI

UNGAKLARA.SE

LÄNGD 30 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN 3-6 ÅR 

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Anna Drvnik

VISAS TVÅ GÅNGER. 
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VISAS TVÅ GÅNGER. 

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
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Rekommendation:  Hårdkokta fakta om ägg är en musikalisk, 
hönsig och rolig biologilektion som får alla människokycklingar 
och deras föräldrar 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. 

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 FRÅN 4-6 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Dragan Popovic

VISAS TVÅ GÅNGER. 
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Rekommendation:  En musikalisk och lekfull föreställning med 
värme och framtidstro. Om musikens tröst när det är svårt och 
orden saknas. Att möta ett annorlunda språk med en egen spel-
stil där olika spelstilar mixas. Ljuden, musiken och sången talar. 

En berättelse om Nader & Nadja, att möta ett nytt språk, att 
möta en ny kompis och att lyssna istället för att prata. 
 
Nader är tyst. Han vill leka och sjunga med sin mamma som 
vanligt, men hon har bestämt att de bara ska prata svenska. 
Varje ord tar tid. När de ska laga mat på svenska blir den ald-
rig klar. Till slut får de gå och köpa pizza. Mamman blir orolig 
och ledsen. Varför är Nader tyst?  
 
På förskolan försöker de också att få Nader att prata. 
Den enda som inte bryr sig om att Nader är tyst är Nadja. 
Hon vill leka med honom ändå. Nader tycker att det låter 
som att Nadja sjunger när hon pratar. 

Genom sång, ljud och musik möter vi Nader och hans berättelse 

inifrån. Svenska och arabiska blandas i föreställningen - som 
kan förstås både av flerspråkiga och enspråkiga. 
 
Teater JaLaDa är enda teatern i Sverige som har flerspråkig-
het som grund och som speciellt vänder sig till barn- och 
ungdomspublik. Teatern grundades 2013 och drivs av bla skå-
despelaren och regissören Rayam Al Jazairi, utbildad i Bagdad. 

Press: ”Tyst är underhållande men har också ett intressant djup. 
Här gestaltas skillnaden mellan barn- och vuxenvärlden, men 
också hur det går att mötas från olika språkliga och kulturella 
utgångspunkter. Tyst med Teater Ja:La:Da är en humoristisk och 
engagerande föreställning som jag varmt kan rekommendera.” 
Clemens Altgård, Skånska Dagbladet.

Medverkande: 
På scen: Alaa Rashid & Jenny Nilsson.  
Instrument: Ukulele, melodika, live-loopning av röster, sång  
och köksredskap som slagverk. 

TYST! - GÄSTSPEL FRÅN MALMÖ 
REGI: RAYAM AL JAZAIRI

MUSIKALISKA.SE  •  JALADA.SE

LÄNGD 30 MINUTER + 10 MINUTER SAMTAL

LÄMPLIG FÖR 3-6 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto:  Lyad  Kamel

VISAS TVÅ GÅNGER. 
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Rekommendation:  En rolig, charmig, eftertänksam musikföre-
ställning utan att någonsin vara inställsam mot barnen. Med en 
stor portion musikalitet och sväng i full fart sjungs det med Anja 
och Marcus. Många småkryp och små detaljer får rim. 

Sånger om hönor, humlor och skator som bråkar. 
 
En medryckande och innerlig konsert som bjuder in både 
till eftertanke såväl som skratt, av och med Anja Bigrell och 
Marcus Holmberg.  

Föreställningen är baserad på tonsättningar av Lena Sjöbergs 
vackra poesibok för barn.  
 

Barnen är till stor del delaktiga i föreställningen genom sång, 
dans och ljudhärmande. Musiken blir ett fint verktyg för 
barnen att få tillgång till poesi. 
 
CD och sångtexter kan skickas ut i förväg.

Medverkande:
Anja Bigrell - sång, gitarr & klaviatur 
Marcus Holmberg - sång, gitarr, bas & klaviatur

elinhedmanpr.se/anja-bigrell
brodernalindgren.se/bandmedlemmar/anja-bigrell

UNDER ETT RABARBERBLAD 

MUSIKALISKA.SE

LÄNGD 35 MINUTER

LÄMPLIG FRÅN 2-6 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Maja Embrink

VISAS TVÅ GÅNGER. 
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Vår skapande verksamhet för förskolor leds av professionella 
pedagoger och konstnärer. 

Barnens 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 förskola tar sitt ansvar och bokar in sina grupper enligt 
respektive kulturplan senast fredagen den 30 augusti för 
höstterminen 2019. 

BOKA TIDER
15-30 augusti på bokakulturnacka.se 

DEN SKAPANDE VERKSAMHETEN FÖR FÖRSKOLORNA 
BESTÅR AV:

• Musiklek
• Danslek
• Keramikverkstad 
• Bild- och formverkstad 
• 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 förskolans löpande avtal. 

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 GRUPP

Skapande 
verksamhet 
HÖSTTERMINEN 2019
FÖRSKOLA
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Foto: Annica Roos

KERAMIKVERKSTAD 
Längd: 60 minuter 
Deltagare: Max 10 barn

På keramikverkstaden får barnen skapa och forma i 
lera, göra avtryck och bygga former till mindre skulp-
turer. Antingen skapar barnen fritt eller utifrån olika 
temauppgifter. De ges möjlighet att måla leran i olika 
lerfärger varefter verken bränns och glaseras. Här ut-
vecklar barnen sin skapande förmåga och förmågan att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i kreativt 
skapande.

MUSIKLEK 
Längd: 60 minuter 
Deltagare: Max 15 barn

En verkstad fylld av musik och rörelse med fokus på lek 
och lust att uttrycka sig.

Med rösten och kroppen utforskar barnen rörelse, ljud 
och sång. En dynamisk upplevelse där rörelserna och 
musiken växlar från stilla och långsamt till vilt och snabbt. 
Barnen får lyssna på olika instrument med varierande 
styrka och känsla och får testa sitt eget musikaliska uttryck 
genom att spela t.ex. xylofon och claves. Genom musiklek 
utvecklas motorik, koordination och kroppsuppfattning. 

DANSLEK 
Längd: 60 minuter 
Deltagare: Max 15 barn

En verkstad fylld av dans och musik med fokus på lek 
och lust att uttrycka sig.

Barndans bygger på lekfullhet och rörelseglädje och 
handlar om att uttrycka känslor, idéer och tankar med 
kroppen. Här tränar barnen sin koordination, motorik, 
rumsuppfattning och gestaltning. Olika rörelser och ut-
tryck testas genom improvisation. Musiken är varierad 
och åldersanpassad.

Foto: Annica Roos

Foto: Annica Roos
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VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Längd: 60 minuter
Antal platser : Max 15 barn

I vacker historisk miljö får gruppen en presentation av 
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 barnens nyfikenhet och kreativitet och med 
inspiration av konstnärens verk skapar barnen sedan egna 
collage i hans nya ateljé.

STORSÅNGSAMLING 
Längd: 3x30 minuter
Antal platser : Max 25 barn

Under tre tillfällen samlas barn och pedagoger och sjunger 
tillsammans i en storsångsamling. Grupperna får en fin 
repertoar av sånger och danser att samlas kring vilket skapar 
sångglädje, gemenskap och kontinuitet i arbetet med musik 
på förskolan. Barnen får testa sitt eget musikaliska och 
kroppsliga uttryck och utveckla sin motorik, koordination 
och kroppsuppfattning. 

Foto:Anna Olin

Foto: Emmelie Rudsberg

Foto: Annica Roos

BILD- OCH 
FORMVERKSTAD  
Längd: 60 minuter 
Antal platser : Max 15 barn 

I bild- och formverkstaden utforskas ett bild- och formut-
tryck som bestäms i samstämmighet med förskolans 
personal. Verkstaden erbjuder kreativt bildarbete där 
barnen får experimentera med och uttrycka sig i färg 
och form antingen fritt eller utifrån olika temauppgifter 
under handledning av vår pedagog. Barnen utvecklar sin 
skapande förmåga och förmågan att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i bild och form.


