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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 2020. Vi tar upp aktuella ämnen 
och bjuder in spännande gäster.

VAL AV SCENKONST
11-20 maj – se information på bokakulturnacka.se
 
BOKA DATUM OCH TID
17-28 augusti på bokakulturnacka.se

Priset per scenkonstbiljett är 115 kr

VIKTIGT
Val av scenkonst är bindande, skolans val för respektive 
grupp gäller när tiderna bokas in i augusti.

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 2020
ÅRSKURS 7-9 

Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2020.. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida: Håkan Schüler

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS

OM SCENKONSTEN
Rekommendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens 
producent som också har gjort urvalet.
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Dans är glädje och ett sätt att uttrycka sig på. 
Om du har modet att dansa och framträda, blir du bättre på att 
kommunicera och vara mer rak och berätta vad du tänker, istället 
för att hålla det inne. Här får publiken alltihop. Och det svänger!

Dansföreställningen ”R” är en invitation in i en tidsficka där fem 
breakdansare genom rörelsen utforskar vem de är - alla har en 
historia att berätta, ett förflutet som gör dem till de personer 
de är idag. Inspirerade av sina egna historier tar breakdansarna 
oss genom reflektioner över deras egna kamper och segrar. 

Den inre och yttre pressen ger upphov till både förtvivlan och 
drömmar, till uppgivenhet och till besvärliga och inte minst nyttiga 
konfrontationer med sig själva.  

Via koreografi och rörelser aktiveras en erinran och en berättelse 
med dansen som språk. ”R” är dansteater i ögonhöjd med alla
åldrar i en verklighet vi är i just nu - en resa berättad genom

breakdance, musik och ljus.  

Atletiska, explosiva och poetiska överraskningar möter publiken 
och bjuder upp till reflektion genom ett dynamiskt uttryck. Före-
ställningen avslutas med en integrerad del i dialog med publiken. 
  
Om Freestyle Phanatix  
Ett turnerande skandinaviskt danskompani sedan 1993 och som 
ständigt utvecklar sin hiphop-potential. Freestyle Phanatix med en 
lång rad nationella och internationella titlar arbetar efter visionen 
öppenhet, samhörighet och att se bortom hudfärg och bakgrund. 
 
Medverkande: 
Konstnärlig ledning/koncept/text: Sara Jordan 
Musik: Sara Jordan 
Dansare: Bobby Obeng Atiedu, Matt Baricaua, Rico Coker,  
Melinda Jacobsson, Egil L 
Produktion: Freestyle Phanatix.   

Foto:  Badi Berber

R - WHO R WE? – BREAKDANCE, UNIKT GÄSTSPEL
KOREOGRAFI: SARA JORDAN 

TORSDAG 27 AUGUSTI 
10:00 & 12:30 PÅ STORA SCEN 

FREESTYLEPHANATIX.NET

LÄNGD CA 45  MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Ett högaktuellt tema som för många unga är 
vardag. Att inte vara säker på vem som är avsändare. Både ett viktigt 
och svårt ämne som Unga Roma lyckats fånga på ett sätt som skapar 
både intresse och engagemang. Efteråt sker samtal i små grupper.

Det handlar om Moa, som lagt ut ”gulliga” bilder på sig själv 
på nätet, vilket leder till att hon trasslas in så pass, att den virtuella 
världen till slut blir mer hotfull och verklig än den reella verk-
ligheten. Och om Benjamin som mest lägger ut bilder för skojs 
skull. Fångad i ett nätverk är en intim föreställning om ungas ut-
satthet på nätet som vill bygga på närhet, trygghet och förtroende 
mellan skådespelare och publik.  

Den belyser unga flickors, men även pojkars, utsatthet i att 
ständigt synas och passa in i mediala bilder och vad det gör 
med deras självbild, integritet och välbefinnande.  

Pjäsen är baserad på repotagebok av Caroline Engvall, “Virtuell 
våldtäkt”. Engvall ville ta reda på varför unga personer skickar 
sexuella bilder till främmande vuxna. Hon kartlade en rad kända 
rättsfall samt intervjuade att antal unga med egna erfarenheter. 
Resultatet är en insiktsfull och skakande skildring av ett hög-
aktuellt ämne.  

Efter föreställningen ingår ett samtal med skådespelarna i mindre 
grupper. 

Medverkande:  
Manus: Lotta Grut 
Regi: Karin Kickan Holmberg 
Skådespelare: Emanuelle Davin, Jakob Bladh/Filip Johansson 
Rekvisita och kostym: Suzane Crépault 
Teknik: Robert Wahlström 
Producent: Anna Holmin Nilsson 
Produktion: Unga Roma 
 

Foto: Roland Hejdström

FÅNGAD I ETT NÄTVERK – TEATER
REGI: KARIN KICKAN HOLMBERG

U NGAROMA.COM

LÄNGD 90 MINUTER (INKL. 40 MIN SAMTAL)

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En viktig pjäs om hur de vuxna kämpar med 
sig själva, sina känslor och hur de gör fel. Vi möter en intressant 
lyssnande lärare som försöker göra ett bra jobb. Publiken sitter nära 
och engagemanget är vibrerande starkt..
 
En föreställning om klass: i skolan, på jobbet eller när som helst 
i livet. Det här är en rolig, svart och sorglig historia som handlar 
om klass. Skolklassen du går i, samhällsklassen du tillhör och klas-
sidentiteten du har. Möjligheterna och begränsningarna beroende 
på var du bor, hur du använder ditt språk och vilka som är dina 
föräldrar. Men det är också en pjäs om att vara människa. Hur 
svårt det är att göra rätt. Hur svårt det är att nå varandra. 

Alex och Diana har kallats till ett möte med deras sons lärare. 
I samma skola som de själva gick i en gång. Läraren vill tala om 
sonens läs- och skrivsvårigheter men mötet utvecklar sig på ett 
sätt som ingen av dem hade kunnat ana.

Klass är en föreställning för dig som går i, har gått i, eller arbetar i 
skolan. Den berör djupt mänskliga frågor om tillhörighet, utanför-
skap och makt som också sträcker sig långt utanför skolans sfär. 
 
Publikröster 
Idag såg jag ”Klass” på Mittiprickteatern i Stockholm. Tre skåde-
spelare gestaltar det som borde vara varje politikers viktigaste frågor; 
skolan och klasskillnaderna i samhället. Välspelat, välregisserat, 
välskrivet, starkt drama med udd, och med högstadiet som målgrupp. 
Gå och se, om ni kan, eller köp den genast till era regioner! Det här 
är för bra och viktigt för att missa!  
Martin Lindberg, regissör 
   
Medverkande: 
Översättningi: Magnus Munkesjö 
Manus: Iseult Golden och David Horan 
Skådespelare: Henrik Gustafsson, Daniel Scherp och Eva Welinder 
Scenografi och kostym: Anna Sigurdsdotter, Musik och ljud: Anders Nyström 
Koreografi: Helena Lambert, Slagsmålsinstruktion: Alexander Lindman 
Produktion: Mittiprickteatern

KLASS – TEATER
REGI: MAGNUS MUNKESJÖ

MITTIPRICKTEATERN.SE

LÄNGD 85 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto: José Figuera
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Genom att möta en mytologisk gestalt får vi 
syn på oss själva i modern tid. Medusa kommer på besök till oss 
år 2020 via Studio Pam, en talkshow. I föreställningen står kvinnorna 
i centrum och föreställningen kräver en viss skärpa av sin publik.

En nytolkning av myten om Medusa. Här får eleverna en 
tydlig och klar inblick i den grekiska mytologin och med en 
viss igenkänning. Till exempel att tänka på att det rykte du 
sprider om andra, kan få förödande konsekvenser. 
 
Medusa, det mytologiska monstret med hår av ormar och en 
blick som förvandlar betraktaren till sten, har genom tiderna 
kommit att bli en symbol för kvinnlig vrede.  
 
Idag kanske vi främst känner till henne genom rollspelet 
Dungeons and Dragons eller som logo för modemärket 
Versace. I Teater Barbaras första produktion 2003, Sagan om 
Perseus, fanns hon med som biroll. Nu tittar vi närmare på 
myten om Medusa och ger henne huvudrollen i ett nyskrivet 

drama för ungdomar.
 
Hur blev Medusa ett monster? Vad hände mellan henne, 
Athena och Poseidon? När programledaren börjar nysta i 
historien och söka sig bakom den demoniserade bilden av 
Medusa framträder snart en egensinnig och fängslande 
människa och en helt ny historia. 
 
Medusa – återkomsten är en berättelse som berör aktuella 
frågor om makt, motstånd och samtycke. Sist men inte minst 
finns ett bra pedagogiskt material till föreställningen. 

Medverkande: 
Manus: Carina Jingrot, Manuskonsultation: Pamela Jaskoviak 
Skådespelare: Carin Jingrot, Malin Morgan (Yngve Dahlberg, 
Anders Jansson, Tilda Bergmark) 
Film och Trailer : Erik Pauser, Composit video: Per Norman 
Scenografi/dramaturgi: Johan Ehn, Kostym: Anna Kjellsdotter 
Maskdesign: Jessica Svensson Reijs Musik, ljud-och ljusdesign: Rickard Folke 
Produktion: Teater Barbara

MEDUSA - ÅTERKOMSTEN - TEATER
REGI: YNGVE DAHLBERG

BARBARA.NU

LÄNGD 50 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN  ÅK 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Håkan Schüler
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En roligt galen idé att inspireras av Shakespears 
”Stormen” och översätta det till jordklotet och klimatförändringarna. 
Har vi våldfört oss på naturen? Har den biologiska mångfalden blivit 
enfald? Funkar hållbarhet? Vad är det för fel på mänskligheten?

I detta bubblande allkonstverk blandas det friskt av musik, cirkus-
konster, teater på blankvers, dans och publik som cyklar. 
Långsjö: Teater är en multidisciplinär scenkonst. Publiken får också 
vid olika tillfällen hjälpa till att skapa. Stormen var den sista pjäs 
som Shakespeare skrev. Är ön en själslig ö? Föreställningen har 
både en slags magi och en skönhet. 
 
På ön är en föreställning för framtidsvisionärer, klimatskeptiker, 
hållbarhetstänkare och Shakespearefanatiker, eller för dig som 
gillar att cykla? 
 
Alonso är ekologisk bonde. Innan Stormen ägde han sin egen 
gård. Antonio var modedesigner och ägde en klubb i innerstan. 

Sebastian är en kritisk frispråkig entreprenör och Gonzalo 
brinner för historia och Shakespeare.  
 
Men vem är egentligen Prospero? De överlevde Stormen men 
minnena om livet innan, finns kvar. Vägen framåt är kantad av 
frågor - Är vi på rätt väg eller är vi ute och cyklar?  

På ön är en lustfylld och inspirerande föreställning för ungdomar 
och vuxna som med humor, allvar, skådespel, levande musik, sång, 
dans, bildprojektioner och cyklar tillsammans med publiken både 
lyser upp och belyser vägskälen framför.  
Vågar du följa med? 
 
Medverkande:  
Dramaturg: Annika Lykta 
På scen: Dag Andersson, Katarina Rosén, Annika Lykta, David Carmel.  
Scenografi: István Oldal och Björn Ed, Koreografi: Abby Crain 
Musik: skriven och framförd av John Beck, Filmlive-projektioner: Tomas Björkdal  
Kostymdesign: Julia Adzuki Producent: David Winnerstam 
Produktion: Långsjö:Teater

Foto: David Winnerstam

PÅ ÖN - PERFORMANCE
MANUS OCH REGI: MARIA MAGDOLNA BEKY WINNERSTAM

LANGSJOTEATER.SE

LÄNGD CA  70 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Att förstå och dela andra personers känslor tycker 
vi är viktigt. Föds vi med den förmågan eller fostras vi till det? Kan 
man öva sig i att förstå känslor? Är det möjligt att bemöta alla med 
förståelse oavsett om de är främlingar eller vänner?

En sann historia om lycka, krig, flykt och hopp, berättad av huvud-
personen själv. I den gripande monologen Var är mitt hem? berättar 
skådespelaren Danjin Malinovic om hur hans lyckliga uppväxt i 
det forna Jugoslavien fick ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut.  

Med egna ord och bilder, och med varm humor tar han med oss 
på sin flykt som går via ett korrupt Moskva till Sverige där det 
visar sig att allt inte blir, som han har tänkt sig. Här tvingas han 
att leva som illegal. Han är bara ett barn. Officiellt sett existerar 
han inte, han lever vid sidan av men samtidigt mitt i det svenska 
samhället. Ta del av hans historia som pendlar mellan skratt och 
allvar utan att lämna någon i publiken oberörd. 

Press: 
”Han berättar med hela sig själv, om hela sig själv. Det går inte 
att komma undan. Man blir rörd över små detaljer, över hoppfull-
heten, över hur ett barn drabbas av ett krig men ändå behåller sin 
förtröstan på andras godhet. Det går inte att värja sig för historien, 
och verkligheten och känslorna bakom. Det är en mycket uppbygglig 
bikt. ’Var är mitt hem?’ är tragiskt nog mer aktuell än någonsin. Den 
ger publiken något att tänka på: om flykt, om att förlora allt, om att 
vara utlämnad, om hopp och integritet – och om medmänsklighet.”  
SvD Lars Ring 

Medverkande:   
Manus: Danjin Malinovic 
På scen: Danjin Malinovic  
Regi: Michael Cocke  
Scenografi/kostym: Katrin Brännström 
Produktion: Teater Gyllene Draken

Foto: Anna Huerta

VAR ÄR MITT HEM? – EN SANN HISTORIA
REGI: MICHAEL COCKE

GYLLENEDRAKEN.COM

LÄNGD 80 MIN INKL. SAMTAL 

LÄMPLIG FÖR ÅK 8-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Trovärdiga karaktärer med ett innehåll som 
känns äkta och upplevt på riktigt, igenkänningen är hög. 
Lukt, smak, känsel, hörsel och syn är närvarande och det är som 
en övning i att våga säga sin åsikt. Hur löser man en konflikt?

Vi möter tonåringar på kollisionskurs med varandra, sig själva 
och vuxenvärlden. Där något så obetydligt som en utebliven 
lajk på sociala medier leder till tjafs som eskalerar och slutar i 
totalt kaos. 

Varför blir Lydia kär i världens svartsjukaste kille? Är Jakob homo 
bara för att han tycker om att kyssa killar? Vad handlar bråket i 
skolmatsalen om? Hur gick det när Max blev prankad? Vad hände 
egentligen den där dagen och hur kunde det gå så långt? 

Föreställningen innehåller dans, sång och musik och är baserad på 
verkliga konflikter hämtade från högstadieelevers egna berättelser. 
Rädsla, avundsjuka, otrohet, vänskap, meningsskiljaktigheter, 

lojaliteter och ryktesspridning visas upp inför öppen ridå. Det är 
stora känslouttryck, höjda röstar och hotfulla gester. Men också 
ömsint, lekfullt, humoristiskt och dråpligt. 

Vi står dagligen inför konflikter av olika slag. I skolan, hemma, 
bland kompisar, med sig själv, med föräldrar och i världen. 
Teater De Vill lyfta samtalet kring konflikternas funktioner.  

Elever ges möjlighet att undersöka konflikter ur olika perspektiv 
och reflektera kring sina egna och andras värderingar. Att öva sig 
i konflikthanterings borde ingå i skolans etik. Handledning finns.

Medverkande:  
Manus: Johan Bössman i samarbete med ensemblen 
Skådespelare: Lydia Lindholm, Jakob Olausson, Max Nilén 
Scenografi/Kostymdesign: Caroline Romare 
Ljusdesign: Lina Benneth 
Ljuddesign: Fredrik Söderberg 
Produktion: Teater De Vill 

Foto: José Figueroa

KROCK – TEATER
REGI: JOHAN BÖÖSMAN

TEATERDEVILL.SE

LÄNGD 60 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 7-9

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     


