
Den	  Du	  Är	  
-‐	  varning	  för	  annorlunda	  -‐	  

	  

Om	  att	  vara	  annorlunda.	  Eller	  kanske	  bara	  unik.	  Precis	  som	  alla	  andra.	  	  
	  

Alla	  håller	  med	  om	  att	  varje	  människa	  är	  unik.	  Varför	  är	  vi	  då	  så	  rädda	  för	  att	  vara	  olika?	  Kvartetten	  
vrider	  och	  vänder	  på	  begrepp	  och	  undersöker	  världens	  mest	  existentiella	  ämne:	  Den	  Du	  Är.	  

Med	  musiken	  som	  ledsagare	  rör	  vi	  oss	  bland	  de	  frågor	  och	  funderingar	  som	  elever	  i	  mellanstadie-‐
åldern	  ofta	  bär	  på.	  Det	  handlar	  om	  glädje,	  rädsla,	  ilska,	  sorg	  och	  hopp.	  Vi	  ser	  också	  hur	  dessa	  frågor	  
och	  känslor	  är	  universella	  och	  tidlösa,	  både	  i	  oss	  själva	  och	  i	  musiken.	  	  

I	  Den	  Du	  Är	  upplever	  vi	  ord,	  rörelse,	  beats,	  rap,	  barns	  egna	  röster	  och	  så	  musik	  och	  sång,	  från	  1600-‐
talet	  ända	  fram	  till	  vår	  tid,	  från	  Henry	  Purcell	  till	  Beyoncé.	  

Idé,	  text	  och	  musikarrangemang:	  Lönnebergakvartetten	  
Regi:	  Håkan	  Starkenberg	  	  	  
Scenografi	  och	  kostym:	  Elias	  Kahn	  
Loopar	  &	  beats:	  Masse	  Salazar
	  
	  
Med	  stöd	  av	  Kulturrådet,	  Stockholms	  Läns	  Landsting	  och	  Scenkonst	  Sörmland.	  
	  
	  



Musik	  i	  föreställningen	  Den	  Du	  Är:	  
	  
Trepak	  ur	  Nötknäpparen	  
P.	  Tjajkovskij	  
	  
Bolero	  	  
M.	  Ravel	  
	  
Bara	  sport/Mucho	  gusto	  
P.	  Faith,	  svensk	  text	  C.	  Eriksson	  
	  
Blommornas	  vals	  ur	  Nötknäpparen	  
P.	  Tjajkovskij	  
	  
Allegretto	  ur	  stråkkvartett	  nr	  8	  
D.	  Sjostakovitj	  
	  
Kanon	  
J.	  Pachelbel	  
	  
Walk	  the	  plank	  ur	  Pirates	  of	  the	  Caribbean	  
K.	  Badelt	  
	  
Allegro	  molto	  ur	  stråkkvartett	  nr	  8	  
D.	  Sjostakovitj	  
	  
Halo	  
B.	  Knowles/R.	  Tedder/E.	  Bogart,	  arr:	  A.	  Brun	  
	  
Music	  for	  a	  while	  
H.	  Purcell	  
	  
I	  wanna	  be	  like	  you	  
R.	  Sherman/R.	  Sherman,	  svensk	  text	  M.	  Söderhjelm	  
	  
	  
Samtliga	  låtar	  är	  bearbetade	  av	  Lönnebergakvartetten	  
	  
	  
Se	  även	  Lönnebergakvartettens	  hemsida	  
www.kvartetten.nu	  
	  
och	  musikvideo	  Music	  for	  a	  while:	  
https://www.youtube.com/watch?v=IQPcG35_l8U	  
	  



Frågor	  att	  diskutera	  i	  klassrummet:	  
	  
Har	  du	  någon	  gång	  funderat	  över	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  du	  är	  just	  den	  du	  är?	  
Tror	  du	  dina	  kompisar	  funderar	  över	  varför	  de	  är	  just	  den	  de	  är?	  
Tror	  du	  vuxna	  funderar	  över	  varför	  de	  är	  just	  den	  de	  är?	  
	  
Får	  alla	  människor	  vara	  den	  de	  är?	  
Beskriv	  ett	  sammanhang	  där	  man	  får	  vara	  den	  man	  är,	  och	  ett	  sammanhang	  där	  man	  inte	  får	  vara	  
den	  man	  är.	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  man	  ibland	  inte	  får	  vara	  den	  man	  är?	  
	  
Varför	  tror	  du	  det	  är	  så	  vanligt	  att	  människor	  som	  inte	  får	  vara	  den	  de	  är	  väljer	  att	  bli	  konstnärer,	  
författare,	  musiker	  eller	  kompositörer?	  
	  
	  
Uppgift:	  
	  
Jobba	  två	  och	  två,	  eller	  i	  grupper.	  Välj	  en	  kompositör	  ur	  listan	  här	  nedanför,	  och	  ta	  reda	  på	  varför	  hen	  
inte	  får/fick	  vara	  den	  hen	  är/var.	  (Några	  av	  kompositörerna	  kommer	  du	  få	  höra	  musik	  av	  i	  
föreställningen.)	  Ta	  reda	  på,	  och	  berätta	  för	  klassen:	  
	  
-‐	  Var	  och	  när	  hen	  lever/levde.	  
	  
-‐	  På	  vilket	  sätt	  hen	  inte	  får/fick	  vara	  den	  hen	  är/var.	  
	  
-‐Vem/vilka	  som	  bestämmer/bestämde	  att	  hen	  inte	  får/fick	  vara	  den	  hen	  är/var.	  
	  
	  
Utmaning:	  
-‐	  På	  vilket	  sätt	  märks	  det	  i	  hens	  musik	  att	  hen	  inte	  får/fick	  vara	  den	  hen	  är/var?	  
	  
Gustav	  Mahler	  
Pjotr	  Tjajkovskij	  
Beyoncé	  Knowles	  
Dimitrij	  Sjostakovitj	  
Elfrida	  Andrée	  
Charles	  Lucien	  Lambert	  
Settimia	  Caccini	  
	  
	  
Funderingar	  att	  avsluta	  med:	  
	  
På	  vilket/vilka	  sätt	  vill	  jag	  att	  andra	  ska	  låta	  mig	  vara	  den	  jag	  är?	  
På	  vilket/vilka	  sätt	  kan	  jag	  låta	  andra	  vara	  den	  de	  är?	  


