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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, 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 olika människor möts och där 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.

KULTUR I SKOLAN UTAN EXTRA KOSTNAD
Alla förskolebarn från tre år och skolelever upp till årskurs 
nio i Nacka omfattas av kommunens kulturpeng som 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 som kommunen 
fastställt.

Vi på Kulturhuset Dieselverkstaden samarbetar med en 
rad förskolor i kommunen för att ge barn spännande, 
utmanande och lärorika kulturupplevelser under sina år 
i förskolan.

TIPS!
Håll utkik efter våra inspirerande ”Samtal Om” i Nacka
konsthall under hösten 2020. Vi tar upp aktuella ämnen 
och bjuder in spännande gäster. Fri entré.

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, förskolans val för respektive 
grupp gäller när tiderna bokas in i augusti.

 
FRÅGOR
Katarina Weidhagen, producent 
Scenkonstutbud
katarina.weidhagen@nacka.se 
070-431 78 72 

Martin Hansen Frost, kulturstrateg
Avtal/web
martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31 

Allmänna frågor 
boka@dieselverkstaden.se

Scenkonst
HÖSTTERMINEN 2020
FÖRSKOLA

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN GRUPP

FÖLJ OSS
        Facebook/dieselverkstaden 

        Instagram@dieselverkstaden
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Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2020. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida Martin Skoog
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BOKA FRÅN

AUGUSTI

OM SCENKONSTEN
Rekommendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens 
producent som också har gjort urvalet.



Plats för egna anteckningar
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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 och medverkande,  
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 CA 35 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN FSK 4-6 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Håkan Schüler

Spelas på stora scen, 10 september och 11 september.
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Rekommendation: Musikerna Diva och Liliana går loss på slag-
verk och trummor. En latinamerikansk slagverksduo som värnar 
om miljön och förespråkar återbruk. Under rytmer och musik får 
barnen testa på ett roligt sätt att återanvända skräp-itas. 

En kreativ och interaktiv föreställning med slagverkarna Diva 
Cruz och Liliana Zavala som spelar svängiga rytmer från 
Brasilien, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Peru och Kuba.  
  
Duon sjunger även traditionella sånger samt gamla och nya 
lekramsor från Latinamerika och Sverige med publiken.  
Barnen är delaktiga och bygger enkla instrument av återvunnet 
material - maracas som de kommer att spela med under 
föreställningen. Barnen får också en grundläggande kunskap 
om vad som är tempo och puls i musiken. 

Diva Cruz från Colombia och Liliana Zavala från Argentina 
träffades i Sverige igenom musiken. De älskar att spela ihop 
och jobbar professionellt som musiker i många band. 

Syfte och mål är att väcka kreativiteten med det som finns 
runtomkring oss i vardagen. Barnen lär sig om rytmik och hur 
rytmerna byggs. De får inspiration till att återanvända vissa 
saker och påverka miljön positivt.  
 
Förslag att arbeta vidare i förskolan är att jobba med miljö-
frågor och musiken och rytmerna kan användas inom både 
musik och matematik. Musikerna sjunger en del på spanska 
och barnen får lära sig att bland annat räkna på spanska. 

Obs! Som förberedelse i förskolan ska barnen ta med sig en 
yoghurtburk med ris i, som blir en maracas. Eller liknande 
återvunnet material som det kan låta om.

Medverkande:
Musiker: Diva Cruz och Liliana Zavala
Producent: Libelula Music 
i samarbete med Länsmusiken

Foto: Fredrik Gille

LIBELULAMUSIC.SE

LÄNGD 35 MINUTER

LÄMPLIG FÖR 2-6 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

SKRÄPITAS - LÄNSMUSIKEN
MUSIK: DIVA CRUZ OCH LILIANA ZAVALA

Spelas på lilla scen 3 och 4 november.
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Rekommendation: En härligt humoristisk slapstick-clown-före-
ställning som bygger på ren och skär lust med massor av värme 
och tajming. På ett lekfullt sätt går skådespelarna loss och bar-
nen tjuter av skratt! Helt oemotståndligt för både små och stora. 

Kurt och Kio har tråkigt. Det finns ingenting att göra! Jättetrist. 
Kio tror att en koja kanske kan lösa problemet. Men var ska de 
hitta den? I jakten på den perfekta kojan ger de sig ut på ett 
oväntat äventyr i vardagsrummet. 
 
Här byggs det lampkoja, gardinkoja, pallkoja, spökkoja, danskoja, 
munspelskoja, jordglobskoja, kuddkoja i det oändliga – det finns 
inga gränser för dessa vänner. 
 
Kurt och Kio är en föreställning om vänskap och lek. Med 
finurlighet och ett visst mått av envishet lyckas de tillsammans 
skapa en egen magisk värld.  
 

Teater Tres Kurt och Kio är baserad på Lisen Adbåges 
succé-bok ”Kurt och Kio vill ha koja”, och är en rörelse-
baserad föreställning fylld av humor, påhittighet och fantasi. 
 
Press: 
”Hos Kurt och Kio blir kojan så mycket mer än ett skyddsrum för 
trygghetsberoende. Deras kojor gör världen större.”  
Anna Håkansson, DN.  

“Hedvig Claesson har regisserat en busigt finurlig, rörelsebaserad 
uppsättning. De mimutbildade skådespelarna Nils Granberg 
och Rickard Hasslinger håller småbarnspubliken i ett fast grepp 
genom sin närvaro, lekfullhet, humor och precision.”  
Karin Helander, SvD. 
 
Medverkande:  
Skådespelare: Rickard Hasslinger & Nils Granberg  
Scenografi & kostym Annika Thore  
Musik & ljud Otto Milde Dramaturg Maria Clauss  
Teknik & ljus Anthony Cooks  
Produktion: Teater Tre 

Foto: Martin Skoog 

TEATERTRE.SE/KURTOKIO 

LÄNGD 30 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN 3-6 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

KURT & KIO - MIM, CLOWN 
REGI: HEDVIG CLAESSON 

Spelas på lilla scen 14 och 15 oktober.


