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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 F-6 

Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2020.. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida: Lisa Grip

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: En hyllning till det lustfyllda lärandet! En dans-
föreställning med humor som bygger på forskning och utgår från 
LGR:11. Hur förkroppsligar man bokstäver med dans? Skräddarsytt 
enbart för årskurs F-1.Galet och roligt - uppskattas av målgruppen!

Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer stup i 
kvarten och olika läs- och skrivuppgifter ska lösas. Åt vilket håll 
skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav? Sammansatta 
ord får eget liv och plötsligt dansas orden till en härlig låt! 
Disco… och kula… disco… och svans… disco och DANS blir 
discodans! Publiken är med och ljudar och hjälper till med olika ord. 

Bokstavsbyrån utgår från läroplanen. Föreställningen kompletterar 
den ordinarie läs- och skrivundervisningen via estetiska läro-
processer och levande scenkonst. I ett lekfullt sammanhang med 
hjälp av danskonsten tar vi fasta på fantasi, lek och rörelse för att 
på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveckling. 

Efter föreställningen ingår en dansverkstad med lek- och rörelse-
baserade övningar. Det är ett stort engagemang hos barnen och 
att ljuda bokstäver blir lekande lätt som att sjunga eller dansa, 
som alla barn gör. Lustfyllt med mycket glädje! 

Press: ”Här blir alfabetet bokstavligt till en fysisk koreografi. Det 
är en smart idé som rymmer både pedagogiska och konstnärliga 
aspekter. Dansarna riktar sig ibland direkt till barnen och väcker 
deras engagemang när de får gissa, bokstavera och visa vad de kan” 
- Anna Ångström, SvD

Medverkande 
Dansare: Inger Kolterud & Sanna Lundström 
Musik: David Shutrick 
Scenografi/kostym: Anna Nyberg, Ljus: Clyde Blomberg 
Mask: Cais-Marie Björnlod 
Fotograf: Magnus Thelin och Elin Nilsson 
Produktion: ZebraDans 

Foto: Elins Nilsson

BOKSTAVSBYRÅN – DANS
REGI: MAGDALENA ERIKSSON

ZEBRADANS.SE 

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-1

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En mångbottnad föreställning för små och stora 
om den lilla världen och den stora världen som är beroende av 
varann. En filosofisk saga om hur allt hänger ihop och om hur viktigt 
samspelet är mellan människor och natur. Ibland hisnar det.

Hur var det från början?  
De var här långt innan oss - redan för 120 miljoner år sedan 
levde bina sitt märkliga liv här på jorden. De överlevde meteor-
smällen som utrotade dinosaurierna, såg mammutarna dö ut och 
människors tidsåldrar komma och gå. 
 
De har sett antiken, Shakespeares dramer och industrialismen 
födas. Och hela tiden har de idogt arbetat vidare med sitt sisyfos-
arbete – att pollinera blommor som sen kan bära frukt. 
Idag är Binas framtid hotad, men hoppet om räddning finns. Om 
det finns modiga människor som kan hjälpa till. 

Bzzz, om bin och människor är en lekfull och filosofisk föreställning 
för barn. Med dockor och två skådespelare berättas binas världs-
historia och hur de interagerat med oss människor under lång tid. 
Det blir en finurlig upplevelse som kan förändra både människor 
och bins liv. 
 
Här finns chans till att prata vidare om, forska i och ta reda på 
för både barn och vuxna. Finns massor av olika uppslag att välja 
på och allt är intressant. Varsågod! 

Medverkande
Manus: Emma Broström 
Skådespelare: David Mjönes och Michael Koitzsch 
Dockor: Sten Wallin 
Scenografi, kostym: Karin Sundvall, 
Musik: Niko Röhlcke

Foto: Dragan Popovic

BZZZ- OM BIN OCH MÄNNISKOR – DOCKTEATER
REGI: AGNETA EHRENSVÄRD

PYGMETEATERN.SE

LÄNGD 35 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En angelägen och alltid lika aktuell föreställning 
om känslor. Skådespelarna har stark och ärlig närvaro där barnen 
bjuds in till dialog. Starka känslor och betydelsen av att få uttrycka 
dem på olika sätt. 

En underfundig pjäs om känslor och vad som gör oss till de vi är.  
Sofia Sur och Gustav Glad är städare på teatern. Sofia är nästan 
alltid glad och Gustav är nästan alltid sur, konstigt eller hur?  
 
Vad är det som gör att man blir glad eller sur? Blir alla glada på 
samma sätt, eller är det olika? Och hur är det när man är ledsen, 
överraskad, rädd eller arg?  
 
En dag ska Sofia och Gustav städa logen, rummet där skådespelarna 
klär om till sina teaterkostymer. Rummet är fyllt av kläder, hattar 
och skor. Bland alla saker hittar de ett manus, en teaterpjäs, som 
de nyfiket börjar läsa. Till sin förvåning upptäcker de att teater-
pjäsen handlar om dem själva. 

Glad och Sur i ur och skur är en pjäs för barn som handlar om 
känslor och hur de påverkar oss och vår omgivning. Vi gör ett 
förarbete i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm – och samtalar 
kring föreställningens tema och improviserar tillsammans med 
barnen. Allt detta blir ett manus och till slut en föreställning. Vårt 
sätt att arbeta är otroligt givande för såväl oss på teatern, som 
för barn och personal. 

Press: 
Lennart Gustafsson och Aja Rodas leker sig igenom en uppsjö av 
känsloyttringar.  Anna Håkansson, DN 
”Mittiprickteatern ger barnpubliken en palett starka känslor”. 
Karin Helander, SvD 
 
Medverkande
Skådespelare: Lennart Gustafsson och Aja Rodas 
Scenografi & kostym: Anna Sigurdsdotter 
Musik & ljud: Anders Nyström 
Rörelseinstruktör: Helena Lambert 
Produktion: Mittiprickteatern

GLAD & SUR – TEATER
MANUS & REGI: CLEO BOMAN

MITTIPRICKTEATERN.SE

LÄNGD 35 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto: Martin Skoog
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: ”Leken är helt avgörande för ett barns 
utveckling. Det är genom att leka som barn möter världen och 
försöker förstå den. Det är den lilla människans första och främ-
sta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att 
förstå barnens tankar och känslor. ”(Rädda barnen) 

Avart dans och rörelse har skapat ett landskap som styrs 
av rörelse, dans, musik och ljud. Leken växer fram i stunden, 
skapar situationer och bygger upp en egen värld.  Viktigaste 
förutsättningarna för lek är tid, utrymme och trygghet.  

Lek är en värld som är hur verklig som helst. Lek kräver lek-
fullhet men kan samtidigt vara allvarlig och väldigt seriös. 
Den kan snabbt ändras, avbrytas, bytas ut mot något annat. 
Hur gör man när man inte får som man vill? Går man sin 
egen väg eller försöker förhandla med gruppen?  

Havet stormar är en härlig föreställning som inbjuder till 

leenden. Om att känna igen sig, men även se sig själv på nytt!  
En kort workshop erbjuds som avslutning.

Varför är leken så viktig?
”– Barns hela personlighet utvecklas i leken. De utvecklas socialt 
i samspel med andra och känslomässigt då de lär sig att förstå 
sina egna och andras känslor. De utvecklas även intellektuellt då 
de tolkar världen och gör den begriplig samt motoriskt genom 
att i leken hoppa, springa och klättra. Barn bearbetar tankar och 
känslor genom sin lek, både positiva erfarenheter men även sådant 
som kan vara svårt.” Sofia Bidö, Barnpsykolog Rädda barnen

Medverkande: 
På scen: Kerstin Abrahamsson, Conny Laxell, Måns Erlandson 
Musik: Conny Laxell Scenografi: Camilla Ed Scenografiass: Wilma Erlandsson, 
Kostym: Camilla Ed Ljusbild: Lina Benneth och Wille Wenner 
Lekmentor: Ylva Andersson, Lekfrämjandet
Film/foto: Håkan Schüler 
Produktion och idé: Avart dans & rörelse 

HAVET STORMAR - DANS
KOREOGRAFI:  AVART DANS OCH RÖRELSE

AVARTDANS.SE 

LÄNGD 35 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN  ÅK 2-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Håkan Schüler
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Publiken sitter runt en Sverigekarta och lyssnar på 
vad barn funderar på. Stort som smått blir vi serverade vad som rör 
sig i olika barn hjärnor. Det är både roligt och sorgligt men framför allt 
väldigt spännande, samtidigt som vi får geografikunskaper. 

En avlång pjäs om att vara ganska stor och bo någonstans mitt 
i eller vid sidan av. Hur låter det när barn själva får beskriva sin 
verklighet? Vad har de att säga om sin plats på jorden? Det ville 
vi ta reda på så vi har ställt en massa nyfikna frågor till ett stort 
antal mellanstadiebarn spridda över hela Sverige. Svaren Teater 
Pero har fått in är fantastiska! I föreställningen Hej Sverige! delar 
de med sig av barnens berättelser och tankar i en rapp, tänkvärd, 
musikalisk och rolig föreställning .
 
- Att vara barn är bra. Av många anledningar, men ibland är det 
jättesvårt! 
- Jag tycker att det är viktigt med vatten, alltså det är bra att ha 
vatten annars kan man dö. 

- Min hemmakänsla är att gå till alla rum och läsa böcker där. 
- Jag ser en häck. Den ser ut som vanligt. 
- Jag spelar fett mycket. 
- Min väg till skolan är bra, snabb och normal. 
 
Press 
”Kaj Ahlgren och Pernilla Göst gestaltar avspänt, rörligt och respekt-
fullt situationer utifrån citat och skärvor ur barnaliv i ”Hej Sverige!” 
Klurigt och klokt när teatern tror på barnen” SvD 
”Det var länge sen jag såg en så bra pjäs som vi kan koppla till 
skolans värdegrundsarbete!” Lärare på Lilla Albyskolan 
”Det är så roligt när det är en vuxenpjäs och en barnpjäs i ett!”  
Lärare i Botkyrka kommun 

Medverkande
Texter : Barn i Sverige, Dramaturg: Maria Clauss 
Skådespelare: Kaj Ahlgren och Pernilla Göst Dramatisering: Hedvig Claesson, Kaj 
Ahlgren och Pernilla Göst Scenografi & kostym: Annika Thore 
Musik & Ljud: Ulf Eriksson, Ljus: Lenah Bergstedt och Mats Ekberg 
Produktion: Teater Pero

Foto: Jonas Jörneberg

HEJ SVERIGE! - TEATER 
REGI: HEDVIG CLAESSON

PERO.SE

LÄNGD CA 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 2-3 OCH 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Att få in hela havet på scenen är en mäktig 
känsla. Att få segla med denna kapten är roligt, en magkittlande 
underhållning och magi. En båt. En kapten. Ett stort hav.  
Skepp o’hoj! Som bonus får vi lära oss att knyta knopar. 

Hur skulle det kännas att vara ensam i en båt på ett stort hav 
utan land i sikte?  Hur skulle en vanlig dag se ut? Vad skulle du äta 
till frukost?   
 
Under detta äventyr kommer vi tillsammans med kapten möta 
utmaningar i en storm av längtan, mod, humor och även en och 
annan blixt från himmelen. Vi får möta papegojan Allan, kaptenens 
andreman, se valar och delfiner och även höra hur kaptenen 
räddade skeppet från den onda bläckfisken. 
 
Våra hav är fyllda med mystiska varelser där en helt okänd 
värld existerar under ytan. Havet har också varit människans 

transportsträcka för att upptäcka nya land och kulturer.   

Men vad händer med människan när de inte är välkomna till ett 
nytt land? Och vad kommer hända med allt skräp som människan 
har kastat i våra hav?  
 
Välkommen ombord! Här möter du en ovanlig kapten med sin 
högst ovanliga besättning. På det märkliga skeppet bjuds det på 
riskfyllda beslut, gungande magi och oväntat mörker.  På med flyt-
västen, för med den här kaptenen vet man aldrig hur resan slutar.
Efter föreställningen övar vi på att knyta knopar.

Medverkande:  
På scen: Angela Wand  
Scenografi, Skeppsbygge: Wille Christiani och Oskar Hjell  
Komposition, Ljuddesign: Theresia Billberg, Ljusdesign: Marta Khomenko  
Kostymdesign, Sömnad: Jonna Bergelin, Tekniskstöd: Magnus Pettersson  
Fotograf: Alex Hinchcliffe, Illustratör: Joel Edlund, Grafisk formgivare: Susan Larsen  
Producenthjälp: Jonas Robin och Stina Holmberg Produktion: Angela Wand

Foto: Alex Hinchcliffe

KASTA LOSS – ETT CIRKUSÄVENTYR 
REGI OCH MANUS: JIMMY MEURLING

LÄNGD 60 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 1-3 OCH 4-5

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En stillsamt undrande, färgglad och poetisk 
cirkusföreställning av två mycket samspelta och skickliga cirkus-
artister. Lugnt och tryggt färdas vi med stor precision och bjuds in 
till deras fantasivärld och jag vill aldrig att det ska ta slut.

En cirkusutflykt till ett obekant landskap där objekt har minnen 
och kan tämjas. Två jonglörer möts i gränslandet mellan dröm 
och verklighet.  
 
Föremål vaknar till liv och tiden går fortare än vanligt. 
Med fötter som kastar och fångar sätts magiska kedjereaktioner 
igång. I ett flöde av rytmiska finurligheter och akrobatiska 
experiment förvandlas omgivningen till ett skruvat spel. 
Vi lämnar det som har varit och det som ska bli och bjuds in 
till Kiseldalen.  

Föreställningen hyllar upptäckarglädjen och tar med publiken 
genom en abstrakt och lekfull terräng. Den visuella och ordlösa 
formen som utgår från cirkus, koreografi och objektmanipulation 
passar alla, oavsett ålder eller språkkunskaper. 

Medverkande:  
På scen: Nelli Kujansivu och Petter Wadsten 
Musik: Olle Hemmendorff 
Scenografi och kostym: Sus Soddu 
Mask: Matilda Bragner 
Foto:  Tove Wall Dyrting 
Produktion: Kompani Giraff

Foto: José Figueroa

KISELDALEN – CIRKUS
REGI: AXEL ADLERCREUTZ

KOMPANIGIRAFF.SE

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Som en levande sagobok om att våga vara sig 
själv. Charlie säger i början av pjäsen att han inte är bra på̊ något. 
Om han bara får ett par nya skor skulle han kanske bli modig?
En sagolik och varm föreställning! Man blir glad. 

Charlies högsta önskan är ett par nya skor. Så när brevet från 
mormor kommer, blir han överlycklig. 
 
På sin födelsedag ska Charlie få precis vilka skor han vill! Mormor 
tipsar om en viss skoaffär, där det arbetar en ”mycket speciell” 
skomakare. Där kommer han att få hjälp att hitta precis det han 
önskar sig.  

Men vem är denna skomakare egentligen? Och vad är det som 
mormor inte berättar? 

En rolig och spännande föreställning med musik, komik och magi.
 
Press: 
“En musikalisk och charmfull berättelse”... 
“Skådespelarna Oskar Webrell och Matilda Bördin har ett fysiskt ut-
trycksfullt samspel och fångar lyhört upp reaktionerna från barnpu-
bliken. Jörgen Aggeklints musik ger karaktär och tätar berättelsen…
“Nya skor” turnerar nu i landet. Håll utkik!”  SvD Karin Helander  
 
Medverkande:  
På scen: Oskar Webrell och Matilda Bördin 
Musik och text: Jörgen Aggeklint.  
Scenografi, Kostym: Johanna Oranen, Foto: Tina Axelsson 
Ljusdesign: Lina Benneth 
Peruk: Theresia Frisk, Makeup artist: Mojgan Ghanbary 
Produktion: Moliereensemblen 

Foto: Tina Axelsson

NYA SKOR – TEATER
MANUS/REGI: ANN-CHRISTINE MAGNUSSON

MOLIEREENSEMBLEN.COM

LÄNGD 35 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En lyxig föreställning för barn av fyra cirkus-
akrobater med en egen orkester med skickliga musiker. Här finns ett 
varmt lekfullt och musikaliskt tilltal till barnen. Det är som att få vara 
med på en konsert ackompanjerad av musiker och poetisk nycirkus. 

Det här är en föreställning om att stanna upp. Om att våga vänta 
på det som tar tid. Om att landa och stanna. Se och uppleva. 
Om att så ett frö som får växa. 

Vad händer med en värld där någon annans åsikt om dig själv 
blir viktigare än din egen? Där naturen omkring oss inte längre 
är viktig. Där det grundade blir ytligt. Där kulturen, traditionerna, 
marken vi går på och växterna runt oss slutar att ha betydelse. 
När ingenting är grundat utan allt är flyktigt.

Musiken fyller kroppen, rummet och skapar stämning. I sången 
finns en kraft. Cirkusartisterna visar på samarbete, styrka, tillit och 
balans. Det finns mod, kreativitet och lekfullhet.

Det går inte att jämföra en cirkusföreställning med en teaterpjäs. 
Det är inte fullt så tydligt vad det handlar om i en cirkusföreställ-
ning. Vi vill att det ska finnas utrymme för publiken att tolka fritt 
och själva få välja vad föreställningen handlar om. 

I denna stressade tid som vi idag lever i tror vi på en föreställning 
där det finns tid för reflektion, där det finns ett lugn. Där barnen 
får bli inspirerade till rörelse samt sugas in i en värld full av vacker 
poetisk och sagolik musik.

Medverkande: 
Idé och konstnärligt ansvarig: Britta Wålstedt
Musik: Emma Augustson, Niklas Barnö och Love Meyerson
Konstnärligt arbete/akrobatik: Axel Ahl, Sara Runsten, Matleena Laine
och Britta Wålstedt 
Koreograf och yttre öga: Eliisa Erävalo, Kajsa Englund, Simon Wiborn 
Scenograf: Trygve Wålstedt
Trailer : Erik Wiklund

Foto: Lisa Grip

SORTI – CIRKUSPOESI MED MUSIK
PRODUCERAD AV: FLODA KULTURPRODUKTION

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Just att föreställningen spelas utan ord gör att den 
berör och blir en stark upplevelse utan att vara krystad. En lugn, vacker 
och interaktiv teaterupplevelse som är inkluderande och håller ihop.

Ett magiskt arktiskt äventyr! Följ med Oolik på hennes resa för 
att söka efter hjälp. På vägen, i en gnistrande stjärnklar, arktiskt 
kall värld, möter hon flockar av snögäss, slädhundsvalpar, valrossar 
och dig!

I en interaktiv, musikalisk föreställning reser Oolik genom snö-
stormar, över oceaner och in i våra hjärtan. Föreställningen är 
mycket visuell och karaktärerna pratar ”igloo-iska”, ett låtsasspråk, 
vilket gör att föreställningen är tillgänglig för alla. Både hörande 
och icke-hörande samt även de som har stora utmaningar i det 
verbala kommunicerandet.  

Föreställningen äger rum med publiken runtom sittandes i en 
igloo av tyg. 

Publikröster: 
”Den var jätte jätte jätte BRA!” (Julia och Nova, 8 år) 

“Jättegenerös föreställning. Så mysig och gripande. Magisk! Jag fick 
tårar på slutet - det var så vackert! Så duktiga musiker, sångare och 
skådespelare.” (pedagog på en skola) 

“Man blir helt lycklig av att se teater som berättar om viktiga saker 
på ett så oerhört poetiskt sätt.”  Mari (mormor) 

Medverkande: 
Manus: Efter en originalidé av The Bone Ensemble (UK) 
Skådespelare: Isabell Ström och Marina Almén (ersätts av Josefin Karlsson ht20) 
Musik: Elinne Leandersson 
Scenografi/ljus: Kundali Löfstrand
Kostym: Malin Tivenius 
Formgivning: Carin Lundhquist Frenning 
Produktion: Boulevardteatern

Foto: Martin Skoog

VART TOG MIN IGLOO VÄGEN? – OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
REGI: ROGER WESTBERG

BOULEVARDTEATERN.SE

LÄNGD 50 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK F-3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Något vi aldrig sett! Tält som dansar, tält som rör 
sig, tält som svävar, kramas, tält som busar, tält som är galna, tält som 
är ledsna och glada – i takt med discomusik. Det är spännande och 
galet – här får barnen skratta, kommentera och röra sig. 

Vildmarkens andedräkt är en samtida dansföreställning som 
bjuder in både unga och vuxna på en absurd rörelseresa om 
transformation. 
 
Vad är egentligen en dansande kropp? Och hur kan vi uppfatta 
olika objekt som rör sig i mänskliga mönster med fantasifulla 
former. Genom komik och populärkultur leker dansföreställningen 
med hur publiken uppfattar saker och ting. 
 
Shiraz Amar är koreograf och dansare, utbildad på Dans och 
Cirkus högskolan i Stockholm i samtida dans. Hon är ursprungligen 

från Israel, men numera baserad i Stockholm där hon arbetar 
och skapar. Hon tycker om att arbeta med dans som ändrar 
betraktarens upplevelse och förutfattade meningar om dans. 
 
Vad är dans? Dans kan vara allt, lika gärna tre dansande tält. 
Tältens rörelser lockar barnpubliken till att kommentera och 
skratta – en både spännande och lite läskig upplevelse. Är det 
djur, monster, människor, marsvarelser, insekter – eller vad? 
Det är fritt fram för fantasin. 

Medverkande:   
På scen: Morgane Nicol, Love Andersson and Shiraz Amar.   
Konstnärlig rådgivning: Ida Arenius  
I samarbete med: Yari Stilo 
Musik: C+C Music factory ft. Freedom Williams, Bee Gees, 
Calvin Harris & Disciples 
Produktion: Shiraz Amar

VILDMARKENS ANDEDRÄKT – DANS I TÄLT
EFTER EN IDÉ: SHIRAZ AMAR   

LÄNGD 50 MINUTER INKL SAMTAL

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Att bära på en stor hemlighet som ingen får 
veta kan alla känna igen. Det kan vara både tungt och svårt att bära 
ensam. Den här föreställningen berättar om en sådan och om en 
längtan efter att dela den med någon.

En föreställning om längtan och frihet. “Aj” (rollens namn) har 
flyttat med sin mamma till Sverige från Finland. Hon ska börja i 
en ny klass. Barnen skrattar åt hennes namn. Läraren ber henne 
att berätta lite om sin familj. När frågan kommer om pappa vill 
hon hellre sjunga en sång. På kvällarna är hon ofta ensam efter-
som mamma jobbar på restaurang. Då drömmer hon att hon 
pratar med pappa i fängelset. Är dom lika? Vad gör han där? 
När ska han bli fri? Ska dom någonsin träffas? 

Skådespelaren Aja Rodas pappa satt i fängelse under stora delar av 
hennes uppväxt. Det var en barndom med ensamhet, skamkänslor 
och lögner. Att vara barn och ha en förälder i fängelse påverkade 
hela hennes uppväxt och hur hon formades som människa. 

Men trots detta så hittade hon sin väg genom livet. 

Dramatikern Lucas Svensson har intervjuat Aja och skrivit en pjäs 
inspirerad av henne berättelse. Föreställningen får en extra dimen-
sion genom att barnen får möta Aja Rodas efter föreställningen. 
Hon blir ett levande bevis på att det går att övervinna svårigheter i 
livet och bli fri i relation till sin historia. 

Teater Gyllene Draken är en nystartad teater i Nacka kommun. 
Föreställningarna arbetas fram i nära dialog med sina målgrupper 
och ska vara tillgänglig för barn och ungdomar i hela landet.  

Medverkande:  
Manus: Lucas Svensson
Skådespelare: Aja Rodas och Mats Jäderlund. 
Musiker : Camilla Arvidsson, fiol.
Scenografi/kostym: Katrin Brännström, Mask: Janina Rolfart 
Komposition: Görgen Antonsson 
Koreograf och foto: Jimmy Meurling 
Produktion: Teater Gyllene Draken

Foto: Jimmy Meurling

DET INGEN FÅR VETA OM PAPPA – TEATER
REGI: MICHAEL COCKE

GYLLENEDRAKEN.COM

LÄNGD 80 MINUTER INKL FRÅGESTUND 

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Om att vara beroende av en mobil, Youtube, 
Facebook, Instagram, Snapshat, videoblogg med mera. Vad händer 
vid ett strömavbrott när batterierna laddar ur? Ur ett slagsmål 
om en powerbank hamnar plötsligt Majora själv in i den virtuella 
världen. 

Någonstans i ett mörkt och pixligt vakuum vaknar Majora upp 
ensam och intrasslad i ett digitalt nät. Majora vill ropa på hjälp, 
men när hen öppnar munnen flyger det ut Youtubeklipp på 
söta kattungar och twittrande fake news.  
 
Majora har fått hela världens massmedia i sin kropp! Samtidigt 
letar Navi hopplöst efter sitt syskon och går vilse bland memes, 
GIF-ar, nätmobbning, Youtube- & Instagraminfluencers och 
meningslösa statusuppdateringar. 
 
Pantomimteatern ger en sci-fi mimföreställning om skärm-
användning och total uppkoppling, som på ett lekfullt sätt vill 

göra den unga publiken medveten om vad den totala uppkopp-
lingen kan göra med våra kroppar. 

Press: ” I Pantomimteaterns science fiction-saga om skärmberoende 
fångas barnet i det digitala nätets brusande värld. Ett skickligt fysiskt 
spel kombineras med ett massmedialt ljudcollage.  
Lucas Carlsson låter skickligt kroppen explodera i snabba uttryck helt 
synkroniserade med ljudbildens växlande skiftningar och så att varje 
kroppsdel verkar ha ett eget, uppkopplat liv.” 
Karin Helander SvD  
 
Medverkande: 
Regimentor: Daniel Goldmann 
Skådespelare: Hanna Jansson & Jonna Ljunggren 
Scenografi & Kostym: Sara Kander, 
Mask: Agnes Kenttä 
Musik & ljud: Dijle Yigitbas, Ljus, video & teknik: Kundali Löfstrand
Trailer 1: Lucas Carlsson, Trailer 2: David Nord 
Pedagogiskt material: Linda Hovmark 
Producent: Veronica Bedecs & Magnus Byström
Produktion: Pantomimteatern

Foto:  Bengt Wanselius

OH,SNAP – MIM OCH DANS 
REGI: ANA STANIŠIĆ 

PANTOMIMTEATERN.SE

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Operan är en värld där man hela tiden byter 
kläder med varandra, bråkar, blir sams och sedan osams igen, sjunger 
i stället för att prata och uttrycker sig i starka känslor och kropps-
språk. Om någon förstår opera så är det barn. 

Opera med humor och glamour. 
Operadivorna som behövde en paus handlar om de två opera-
divorna som behöver hjälp med att hitta sina saker. Hjälp med att 
hålla sig upprätta i sina fina klänningar och hjälp med att sjunga 
sina sånger. De ber barnen om hjälp med allt detta och ber om 
tips om hur de ska få sin vardag att gå ihop. 
 
DivineOpera består av sopranerna Caroline Gentele och 
Gabriella Lambert-Olsson. Deras mission är att sprida opera till 
alla - överallt. Musiken består av kända operaarior som de skrivit 
nya texter till. Ibland sjunger de på andra språk och då förklaras 
och visas handlingen. 

 

Caroline och Gabriella har varit verksamma som frilansande 
operasångerskor sedan slutet av 90-talet. De framträder på 
olika ställen som Nobelfesten, Allsång på Skansen, Humorgalan, 
Nyhetsmorgon i TV4, Stockholm Pride Festival, Parkteatern och 
till och med i fårhus och lador. 

Förberedelse och arbeta vidare 
Efter önskemål kan en spellista skickas ut med opera och klassisk 
musik. Att lyssna på musik försätter oss i olika sinnesstämningar. 
Barnen kan lyssna på lugn klassisk musik när de samlas på morgonen, 
de kan teckna till musiken och beskriva vad de ser och känner 
när de lyssnar på musiken. De kan röra sig till musiken och öva 
sig på att sätta ord på sina känslor.  

Medverkande:  
Sångare: Caroline Gentele (sopran) och Gabriella Lambert-Olsson (sopran) 
Musiker : Eric Skarby - piano 
Foto: Carl Thorborg 
Produktion: Divineopera i samarbete 
med Länsmusiken

Foto: Carl Thorborg

OPERADIVORNA SOM BEHÖVDE EN PAUS – OPERA
REGI: DIVINEOPERA

DIVINEOPERA.SE

LÄNGD CA 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Ännu en av Claire Parsons personliga och 
humoristiska dansföreställningar av högsta kvalité för barn. Allt som 
sker är som är ett förunderligt “Jasså?” och ”Ojdå!” Det är bara att 
åka med i förtrollningen.

I ett blått rum med svart spegelgolv och grekiska kolonner 
möter vi två personer.  
Eller – är dom tre? 
 
Tillsammans tar dom sig till några parallella verkligheter där 
de möter översvallande känslor, egensinne och mod.
 
SOON SWOON är dans, jonglering och mim utifrån stora 
och små känslor. En suggestiv scenkonstupplevelse. 
 

Press:  
”Rörelse, musik, tankekraft, fantasi och respekt för den unga publiken 
utmärker också koreografen Claire Parsons uppsättningar...” 
”I ”Soon Swoon” (från 10 år) smälter dans, mim och jonglering sam-
man till ljuvlig allålderskonst. Claire Parsons leker uppfinningsrikt med 
tid och rum, känslor och stilar.” 
”Soon Swoon” rymmer humor, mystik, ömsinthet och glädje.” 
Karin Helander, SvD

Medverkande:
Dansare: Mira Björkman, Lucas Carlsson, Viktor Gyllenberg 
Scenografi: Anna Nyberg 
Kostym: Bitte Palm
Mask: Angelica Ekeberg 
Musik och musikarrangemang: Mikael Svanevik,  
Ljus och teknik: Christian Farcher  
Film / trailer: Erik Lindeberg, Ali Quraishi 
Mask: Angelica Ekeberg 
Produktion: Claire Parsons Co

SOON SWOON – DANS
KOREOGRAFI: CLAIRE PARSONS

CLAIREPARSONS.COM

LÄNGD 45 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 5-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto: Martin Skoog
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En intim och nära nycirkus som enbart berättar 
med kroppar om tillit, att alla kan, även om man är rädd och om 
att det omöjliga är möjligt. Om alla hjälper varann. Allt berättat med 
största precision och tekniska skicklighet. Vackert och enkelt.

I Topos träffar vi tre personer. En musiker, en cirkusartist och en 
tekniker. De utmanar sina rädslor och skapar situationer som 
kräver en radikal tillit, empati och ett lyssnande. De befinner sig 
ständigt i rörelse in och ut ur balans och trygghet. En cirkus-
föreställning om gemensamt risktagande, omsorg och tillit.  
 
Saloranta & de Vylder är ett samarbete mellan Sara de Vylder 
och Olle Saloranta Strandberg. Båda har ett långt förflutet i 
cirkusvärlden hos bland annat Cirkus Cirkör. Sara de Vylder, vill 
inom cirkus se en framåtrörelse och en ständig utveckling mot 
nya format. - “Ingenting har hänt inom cirkuskonsten de senaste 
20 åren. Det är dags att röra om i grytan.” 
 

Olle Saloranta Strandberg blev känd genom att berätta sin historia 
i ”Molnhoppet”. Den handlar om en kraschlandning, vägen tillbaka 
och en hyllning till olyckan som är både unik och djupt rörande. 
År 2005 bröt akrobaten Olle nacken i en trippel bakåtvolt och 
blev förlamad från nacken ner. För att bearbeta olyckan utförde 
Olle år 2018 volten en gång till! Den här gången 3000 meter upp 
i luften för att landa i ett moln. Det omöjliga var besegrat. 
 
Genom cirkusproduktioner utforskar de tillsammans olika sätt 
att sakta ner, bry sig om och bygga samhället. De vill samarbeta 
med institutioner och fantastiska människor för att utforska allvar, 
radikalt förtroende och gemensamt risktagande. 

Medverkande:  
På scen: Anna Ahnlund, Vilhelm Montan Lindberg, 
Methinee Wongtrakoon/Lisa Angberg 
Scenografi, kostym: Katarina Wiklund, Musik: Anna Ahnlund 
Teknik: Vilhelm Montan Lindberg 
Producent: Sara de Vylder 
Produktion: Saloranta & de Vylder

TOPOS – NYCIRKUS
REGI/KOREOGRAFI: OLLE SALORANTA STRANDBERG

SALORANTADEVYLDER.COM

LÄNGD CA 55 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 4-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Illustration: Emma Hanquist. Foto: Olle Saloranta Strandberg


