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TACK FÖR GOTT SAMARBETE
Efter detta ansträngande läsår 2020/21 vill vi ge alla elever,
pedagoger, rektorer och skolmedarbetare en extra
varm och innerlig applåd för det tålamod och mått
av försiktighet alla vidtagit för att minska smittan av
Covid-19. Alla skolor, scenkonstgrupper och vi på
Kulturhuset Dieselverkstaden har tillsammans arbetat
mot ett gemensamt mål- att ge barnen trygga och säkra
kulturupplevelser!

KULTURKTIVITETER HÖSTEN 2021

Tack för den meningsfulla ansträngningen – helt i linje med
Barnkonventionen!

Årskurs 5: Scenkonst

Som regel kommer följande aktiviter att genomföras
under höstterminen 2021.
Årskurs 1: Scenkonst
Årskurs 3: Scenkonst
Årskurs 4: Workshop i Olle Nymans ateljéer (skolorna
delas upp mellan ht21 och vt22)
Årskurs 6: Scenkonst
Årskurs 8: Kulturhistorisk vandring

FÖRÄNDRING AV KULTURPENGEN
OCH NYA KULTURPLANER

Årskurs 9: Visning & verkstad i Nacka konsthall

Under det tuffa året nåddes vi även av beskedet att
kommunen sänker skolornas kulturpeng till hälften från och
med hösten 2021.

I skolans nya kulturplan finns den exakta terminsplanen
för just din skola.

För att säkerställa ett brett och genomtänkt kulturutbud
av hög kvalitét för alla skolor vi samarbetar med har vi
därför arbetat fram ett nytt grundförslag till kulturplan
för årskurs F-9. Utifrån denna grund tar vi fram en ny
kulturplan tillsammans med varje skola. Arbetet slutförs
under vårterminen 2021 och innan terminen är över ska
alla skolor som önskar det ha en ny kulturplan som gäller
tills vidare från höstterminen i år.

TIPS!

Håll utkik efter våra inspirerande ”Samtal Om” i Nacka
konsthall under hösten 2021 och våren 2022.
Vi tar upp aktuella ämnen och bjuder in spännande gäster.
Nu senast, 29 april, mycket uppskattat ”Barnkonventionen
som lag” med Johanna Wester.
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Scenkonst

BOKA

17

HÖSTTERMINEN 2021
ÅRSKURS F-9

FRÅN

AUGU
S

TI

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS

Nu mer aktuellt än någonsin:
”Kultur och konst är mat för vårt växande.
Grunden för att bli människa.” - (Suzanne Osten)

BOKA DATUM OCH TID

17- 27 augusti 2021 på bokakulturnacka.se

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.

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
Anna Olin, Pedagogisk verksamhet
annaeva.olin@nacka.se eller 070-431 96 02

VAL AV SCENKONST

31 maj - 4 juni, vecka 22
– se information på bokakulturnacka.se
Valet gäller årskurs 1, 3, 5, 6 och 8 om inte skolan kommit
överens med oss om ett annat upplägg.

Allmänna frågor
boka@dieselverkstaden.se

NYTT: Årskurs 8 har i den nya kulturplanen scenkonst
på vårterminen. För läsåret 2021/22 gäller lite specialla
förhållanden och föreställningarna kommer faktiskt äga rum
både i december 2021 och februari 2022. Därför ber vi alla
högstadieskolor att välja föreställning för sina åttor redan i
vår, under vecka 22.

FÖLJ OSS
Facebook/dieselverkstaden

OM SCENKONSTEN

Instagram@dieselverkstaden
Kulturhuset Dieselverkstaden, maj 2021. Med reservation för ändringar.
Foto framsida: Kerstin Hellsing

Rekommendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens
producent som också har gjort urvalet.
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BALKANÖS – MUSIK

Foto: Sona Hellman

nära instrument och musiker då de rör sig fritt i rummet men
givetvis Corona-anpassat.

Rekommendation: Jag vill erbjuda världsmusik där man inte kan
sitta still - av unga till unga. Utförd av musiker med högsta kvalité
– att resa i musik är att resa i världen. Genom musiken talar
människor med varann och öppnar sig för nya rytmer.

Utformningen av föreställningen varierar beroende på publikens
ålder. För de äldre eleverna är föreställningen en bra ingång till att
prata om nationella minoriteter.

Dansant musik med rötterna i östra Europa. Klezmer är judisk
folkmusik som har sitt ursprung i östra Europa. Musiken har
spridit sig över världen och i vår tid blandas den ofta med influenser från populärmusik som till exempel jazz eller romsk musik.
Den är starkt besläktad med folkmusiken från Balkan som är
fylld av svängiga rytmer och spännande melodier.

En dansworkshop med Helene Don Lind kan bokas som extra
tillägg till föreställningen.
Press: ”Rykande beats. Pulserande ackord. Sköna melodier. Klackarna
i taket!” (Recension från Stallet)

Perfekt dansmusik för fest eller bara för att lyssna på. Kizelo Mleko,
ett gäng unga musiker som består av fiol, klarinett, dragspel, bas och
trummor och medlemmarna utstrålar en stark spelglädje på scen.

Medverkande:

Klarinett: Max Ljung Fiol: Frieda Mossop
Dragspel: Lars Emil Öjeberget
Bas: Mårten Wåhlström
Trummor: Gustav Zimmermann
Produktion: www.kizelomleko.com

Mellan låtarna berättar musikerna om instrumenten och ger en
bakgrund till musiken som spelas. Eleverna får möjlighet att komma
Plats för egna anteckningar

LÄNSMUSIKEN
LÄNGD 40 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 6
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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BODRI – DOCKTEATER

Foto: Anders Thessing

REGI, DRAMATISERING: JOHAN EHN

Rekommendation: Denna historia behöver berättas om och om
igen, inte för att den är unik - utan för att den ständigt är aktuell så länge det finns människor på jorden. Empati är inte något man
föds med, utan måste lära sig.
Obs! Vi rekommenderar starkt att ni använder handledningsmaterialet och arbetar med eleverna före och efter föreställningen.

Vid befrielsen 1945 återvänder systrarna till sitt hus och återförenas med sin kära Bodri som väntat på dem. Historien om
Bodri är en poetisk dockteaterföreställning och ett vittnesmål om
Förintelsen sett ur ett barns perspektiv.
Press:”imponerande gestaltning”, ” Om något kan vara lätt och
blytungt på samma gång är det just vad detta teaterstycke är”
Margareta Sörenson, Expressen

Hunden Bodri är navet i Teater Barbaras nya föreställning Historien
om Bodri. Pjäsen är baserad på Hédi Frieds och Stina Wirséns
barnbok med samma titel som utkom 2019.

”Det här är teater som lär väcka barnens frågor och tankar, scenkonst att mötas kring.” Anna Ångström SvD

Hédi och hennes familj blir under 2:a världskriget deporterade
till Auschwitz och kvar hemma på gården blir hunden Bodri.
Hédi och hennes syster Livia förlorar sina föräldrar i lägret men
flickorna överlever. De tänker ofta på den lyckliga tiden då de
var tillsammans med sin vän. Och medan årstiderna skiftar till
vinter, vår, sommar och höst väntar den trofasta Bodri i trädgården
under trädet där de brukade klättra och leka.

Medverkande:

På scen: Violetta Barsotti Stephan, Anders Jansson
Scenografi & kostym: Jenny Bjärkstedt, Stina Wirsén, Johan Ehn
Musik, ljud och teknik: Rickard Folke och Mikael Tham
Dockmakare/attributör: Jenny Bjärkstedt Mask: Helena Bernström
Foto/film: Eric Rusch och Anders Thessing
Producenter: Anna Stigert och Erika Häll
Produktion: Teater Barbara

Plats för egna anteckningar

BARBARA.NU
LÄNGD 60 MIN, INKL. 20 MIN SAMTAL
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 3 OCH 5
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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FÖR SÄKERHETS SKULL - TEATER

Foto: Martin Skoog

REGI: JOSEFIN LENNSTRÖM

Rekommendation: En gladtokig föreställning för både barn och
vuxna med stor igenkänningsfaktor. Hur vi vuxna i vår iver att skydda
– ”curla” våra barn kanske ibland går till överdrift i välvilja att skapa
trygghet. Jag tror verkligen barn kan känna igen sig i många situationer.

Det här är en skruvad och lekfull föreställning om hur många
vuxna i sin trygghetsiver vill beskydda och övervaka barns och
ungas första självständiga steg och därigenom begränsa barnets
värld och upptäckarglädje. Föreställningen vill få publiken att
känna nyfikenhet på sig själv och sin omvärld och tilltro till
den egna förmågan att bemästra tillvaron och sina känslor.
För säkerhets skull blir en skrattspegel till vår oroliga tid och vill
stärka publiken att lita på sin egen förmåga att utforska livet.

En rolig föreställning som tar vår oro under kärleksfull behandling.
Säkerhetsexperterna Anders och Johanna hälsar dig varmt välkommen till en föreläsning om alla risker som finns i vår vardag.
Ja, efter att du först gått igenom en del säkerhetsrutiner förstås.

Medverkande:

Manus: Teater Patrasket och Anna Panduro
Översättning: Rolf S. Nielsen
På scen: Ulrika Hansson och Magnus Munkesjö
Scenografi/ kostym/affischdesign: Anna Sigurdsdotter
Musik: Anders Nyström Ljus: Maria Ros
Rörelseinstruktör: Linn Bergstam
Slagsmålsinstruktör: Bo W Lindström
Producenter: Anna Holmkvist och Rolf S. Nielsen
Produktion: Mittiprickteatern

För säkerhets skull handlar om hur barn och unga försöker orientera sig i en tillvaro fylld av förbud och lurande faror. Och det är
inte bara trafik, virus eller vilda djur som verkar vara en riskfaktor.
Till exempel stolen du sitter på kan vara en dödsfälla, pennan du
håller i ett vapen – och suddgummit. Ja, du kan ju själv föreställa
dig vad som kan hända. Men hur ska man leva om precis allting är
farligt och hur ska man då kunna upptäcka det nya och spännande?
Plats för egna anteckningar

MITTIPRICKTEATERN.SE
LÄNGD 50 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 3 OCH 5
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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IRENA - INGEN ÄNGEL - TEATER

Foto: Roland Hejdström

REGI: DANIEL GOLDMANN

Rekommendation: I världen har det alltid funnits och finns idag
många modiga och fantasifulla människor både barn och vuxna
- som gör skillnad. Som känner empati och handlar därefter. Utan
dom vore världen inte detsamma. Här berättar vi om Irena.

solidaritet mellan människor är värden som skolan ska gestalta
och förmedla. Skolan ska också främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser kan ge olika perspektiv
på egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.
Undervisningen i religion ska ge förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor samt vad det
kan innebära att göra gott.

Irena – ingen ängel är baserad på en sann historia om den listiga
Irena Sendler som 1942-45 smugglade ut tusentals judiska barn
ur Warszawas getto. Med ofattbart mod och påhittighet riskerade Irena och hennes kamrater sina egna liv för att rädda andras.
Föreställningen är en lekfull, poetisk thriller om en ung kvinna
som agerar för det rätta när världen är ur led. Med sorg och
dråplig komik, allvar och lek, musik och fantasi, berättar Irena –
ingen ängel om medmänsklighet, handlingskraft och mod.
Om att världen går att förändra.

Medverkande:
Manus: Lotta Grut
På scen: Mikaela Hagelberg och Tobias Aspelin
Scenografi och kostym: Suzane Crépault
Kompositör: Carin Blom Teknik och ljus: Robert Wahlström
Producent: Anna Holmlin Nilsson
Produktion: Unga Roma

Koppling till läroplanen
Människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde samt
Plats för egna anteckningar

UNGAROMA.COM
LÄNGD CA 55 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 5 OCH 6
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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LILLE STORE CHAGALL – DOCKTEATER, MUSIK

Foto: Håkan Jelk

REGI OCH MANUS: INGALILL ELLUNG

Rekommendation: Här får barnen både möta en av Sveriges mest
erfarna clowner och en av världens mest älskade konstnärer, Marc
Chagall, inramat av vacker musik. Kan det bli bättre för fantasin
och upplevelsen? Bara att luta sig tillbaka och njuta.

Vi reser med Chagall genom den fantastiska musikskatt som finns
i de musiktraditioner där Chagalls liv ägde rum; i de fattiga judiska
kvarteren i Vitryssland och genom Spanien, Portugal, Grekland till
Frankrike. En hyllning till fantasin, musiken, leken och konsten som
vi inte kan leva utan.

Ett musikaliskt drömspel för barn. Med inspiration från Marc Chagalls
liv och bildvärld berättas det med dockor, musik och rörliga bilder.

Marc Chagall är en virtuos, en av världens mest kända konstnärer
och i hans universum upptäcker man ett spektrum av känslor
från den djupaste sorg till den största glädjen.

Lille store Chagall är en poetisk, musikalisk föreställning om vikten
av att gå sin egen väg i livet och om glädje, sorg, kärlek, vänskap,
prövningar och drömmar. Den åldrade Chagall möter sig själv
som barn, i form av en docka.

Medverkande:
På scen: Annika Arnell, Manne af Klintberg. Miriam Oldenburg
Musik/arr: Miriam Oldenburg
Ljus: Simon Söderberg
Film & projektioner: Håkan Jelk
Produktion: arnellscenkonmst.se

Minnen blir till NU genom barnet. Barnet Chagall lever kvar inom
den gamle mannen under hela hans liv och barndomen påverkar
honom i hans skapande. Den gamle Chagall finns också redan
hos barnet. Om den resa som är livet, minnen, nu och då, drömmar och om skapandet.
Plats för egna anteckningar

LÄNSMUSIKEN
LÄNGD 40 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 1
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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ARTIKLARNA – DANS, TEATER

Foto: Kerstin Helsing

REGI: LOTTA GAHRTON

Rekommendation: Mitt i pandemin blev FN:s barnkonvention
svensk lag den 1 januari 2020. Det är en otroligt viktig lag som
innebär att barns rättigheter får högre status och därmed tas på
större allvar i samhället. Vad vet barnen själva? På ett lekfullt sätt
får barnen lära sig några av de allra viktigaste artiklarna.

En färgsprakande, lustfylld, rörande men också informativ föreställning om Barnkonventionen och om unga i världen idag.
Om det som vi gör bra. Och det som vi måste göra bättre.
Press: ”Melody Sheikh och Destiny Johannah Bergvall är de bästa av
värdar, med glimten i ögat och den pondus som krävs för att hantera
en hoper unga:” Uppsala Nya Tidning UNT

Känner du till Barnkonventionen? Visste du att Sverige har fått
kritik, på flera punkter, av FN:s barnrättskommitté?

Medverkande:
Idé, manus: Lotta Gahrton
Koreografi: Lotta Gahrton i samarbete med de medverkande
På scen: Veronika Hammarlund & Elinor Tollerz Bratteby
Ljus och Scenografi: Lars Liljegren
Kostym: Kid Falk
Tekniker: Lars Liljegren, Lotta Gahrton
Producent: Caroline Östberg
Produktion Lotta Garthon Produktion

Med utgångspunkt i barnkonventionen och med hjälp av bland
annat mobiltelefoner och ungas egna röster om sin livssituation
bygger vi en interaktiv föreställning om mänskliga rättigheter i
dagens samhälle. Var med om en föreställning där du är delaktig.
Barnkonventionen är ett av de viktigaste styrdokument vi har för
ungas rättigheter. Det ingår i skolans roll att informera om Barnkonventionen.
Plats för egna anteckningar

LOTTAGAHRTONPROD.SE
LÄNGD 60 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 8
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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MOLN – NYCIRKUS

Foto: José Figueroa

REGI: VIKTORIA DALBORG

Rekommendation: Försök inte tänka logiskt eller försök förstå hela
tiden. Utan våga upplev och känn i hjärtat. Luta er tillbaka och ta
emot vad Kompani Giraff har att bjuda på av cirkus, poesi och
magi - kanske flyger ni ut på moln efteråt?
Moln är en musikaliskt präglad cirkusföreställning med utgångspunkt från Karin Boyes diktverk. Ramberättelsen kretsar kring
en samling individer som är utlämnade åt varandra i ett slags
vakuum mellan barndom och tonår. Det är dystopiskt (en negativ
framtidstro) men ändå livsbejakande och föreställningen rör sig
mellan det vardagliga och det storslagna.
Föreställningen är ett drömspel som med lätt och poetisk hand
kastar sig mellan de bråddjup av existentiell svärta och de ljusa
lätta moln som bor i oss alla, speciellt i brytpunkten mellan barn
och vuxen.
Manuset av Stina Oscarson är ett formexperiment där extrakt ur

Karin Boyes dikter sammanfogas till ett sömlöst universum.
Texterna har tonsatts och sjungits in av artisten Jonathan Johansson
och David Lindvall.
I föreställningen medverkar fyra cirkusartister som med dansakrobatik, par-akrobatik och objektmanipulation förkroppsligar
Karin Boyes drömska diktvärld till ett nytt verk.
Medverkande

Manus/poesi: Karin Boye, dramatisering: Stina Oscarson
På scen: Axel Ahl, Benjamin Beaujard, Elaine Briant och Sara Runsten
Musik: Jonathan Johansson och David Lindvall
Violin och arrangemang: Erik Arvinder, kör/sång: My Paaske
Scenografi och kostym: Sus Soddu Ljusdesign: Sofie Gynning
Maskdesign: Sophie Rockwell Magikonsult: Axel Adlercreutz,
Koreografiöga: Katarina Lundmark Teknisk producent: Stefan Karlström,
Scenmästare: Joakim Björklund
Producent: Mette Klouman
Produktion: Kompani Giraff

Plats för egna anteckningar

KOMPANIGIRAFF.SE
LÄNGD 60 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 5 OCH 6
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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OJ, NU BLEV JAG LITE BLYG – CLOWN

Foto: Sigyn Stenqvist

REGI: CAMILLA PERSSON

Rekommendation: Så fort man hör sin egen röst inspelad på band
eller film händer något med oss alla oavsett ålder. Man känner
inte igen eller skäms.

spela upp andra situationer där det blivit tokigt.
Vi får bland andra möta; - läraren som inte vågade prata, monstret med bebisröst och tolken som äter upp Finland.

En föreställning som leker med ljud, röst och sång. Om att våga
ta plats och göra sin röst hörd. Om hur blyg man kan bli och
hur pinsamt det kan kännas, när det blir fel.

Medverkande
På scen: Virginia Librado-Gallego och Claes Åström
Scenografi och kostym: Caroline Romare
Producent: Margaretha Dalhamn
Produktion: Dotterbolaget

För de flesta av oss upplevs rösten som något identitetsskapande, något nästan privat, trots att vi använder den i nästan alla
offentliga sammanhang för att kommunicera med andra.
För många av oss är det konstigt när vi hör vår egen röst inspelad. När vi sjunger fel eller låter konstigt så skäms de flesta av
oss. Behöver det vara så? Och vad gör man med sin skam?
I föreställningen får publiken möta flera olika karaktärer. Först
och främst Lage och Missin, de skall sjunga en sång tillsammans
men det blir lite fel och då måste dom trösta sig genom att
Plats för egna anteckningar

DOTTERBOLAGET
LÄNGD 40 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 1 OCH 3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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SORTI – CIRKUSPOESI MED MUSIK

Foto: Lisa Grip

PRODUCERAD AV: FLODA KULTURPRODUKTION

Rekommendation: En lyxig föreställning av cirkusakrobater och
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.

Vi vill att det ska finnas utrymme för publiken att tolka fritt
och själva få välja vad föreställningen handlar om.
I den stressade tid vi 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
På scen: Rebecka Nord, Signe Veinholt och Britta Wålstedt
Koreograf/yttre öga: Eliisa Erävalo, Kajsa Englund, Simon Wiborn
Scenograf: Trygve Wålstedt
Trailer: Erik Wiklund
Produktion: Floda kulturproduktion

Plats för egna anteckningar

FLODA KULTURPRODUKTION
LÄNGD 50 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1 OCH 3
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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PIRRET – MIM

Foto: Bengt Wanselius

REGI/KOREOGRAFI: ULF EVRÉN
Rekommendation: Här handlar det om att släppa förnuftet och
släppa lös kroppen och känslorna. Kroppen uttrycker det man
inte kan prata om. Hur vet man vad andra känner? Mimen gör att
publiken fritt får fantisera, känna och uppleva. Utan pekpinnar.
Pirret - om pirriga känslor i kroppen, knoppen och hjärtat. En
visuell och musikalisk mim-dansföreställning - om det allra hemligaste. Vad händer i kroppen när man blir kär? Kan man bli kär
i någon man aldrig träffat IRL? Vad gör man när man är kär i sin
bästa kompis?
Det pirrar i min kropp, är jag normal? Det handlar om trånande
både på avstånd och helt nära, om hur ens egen kropp börjar
kännas annorlunda när nya känslor väcks till liv djupt därinne.
Ibland stretar den och drar, man svettas plötsligt som en tok och
kinderna börjar hetta i de mest pinsamma lägen.

Pantomimteatern har utgått från barns egna frågor till RFSU och
KP:s Kropp & Knopp.
Ni får möta tre skickliga mimskådespelare, med full koll på kroppens eget språk. Som alltid har Pantomimteatern nyskriven musik
och skapar en egen värld av scenografi, videoprojektioner och ljus.
I samarbete med sakkunniga rådgivare från RFSU: Kalle Röcklinger
och Hans Olsson.
Medverkande

Idé/manus: Sara Kander och Julia Gumpert
Koreografi/på scen: Marina Almén, Ipshita Rajesh och Jacob
Danielsson Scenografi/kostym: Sara Kander
Musik: Torbjörn Svedberg Ljusdesign/video/teknik: Kundali Löfstrand
Mask & peruk: Alva Nord, Maskhandledare: Agnes Kentää
Animationer: David Nord, Sömnad: Inger Lejbro
Producent: Dina Luterkort, Affisch: Karl Johnsson
Pedagogiskt material: Reyhaneh Ahangaran
Produktion: Pantomimteatern

Plats för egna anteckningar

PANTOMIMTEATERN.SE
LÄNGD 55 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 5 OCH 6
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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YAM LID – HAVETS SÅNG – MUSIK

Foto: Amanda Lindgren

REGI: IVAN MONTHAN

Arbeta vidare i skolan
Genom föreställningen ges barnen möjligheten att uppleva och
reflektera över musik samt utveckla sin förståelse för olika musikkulturer. I föreställningen kombineras sångerna med berättande
och olika klangvärldar vilket stimulerar till inre och yttre bilder
hos barnen. Skolan kan arbeta vidare i teman i ämnen som musik,
bild, svenska och SO. Förslag på teman: känslor, musik, havet, historiska perioder, resande. Förslag på frågeställningar: Vad finns det
för ljud på havet? Kan en tavla låta? Hur låter längtan? Hur låter
glädje? Hur låter sorg? Kan ni någon sång om havet?

Rekommendation: Det är sant att musik förenar oss människor
och skapar band över haven. Det finns inget så starkt som musikens
kraft som talar direkt till våra hjärtan. Att lyssna på nya klanger,
takter och instrument är att öppna våra sinnen för andra världar.
En interaktiv föreställning om havet med sånger på jiddisch, ladino och arabiska. Barnen får följa med på en musikalisk resa och
får höra små fantasifulla historier kring sångerna. Resan utgår från
en tavla som ensemblen har med sig. Barnen får vara fiskmåsar,
klappa takten, vara vinden och sjunga med på de olika språken.
Ensemblen leker med instrumenten och tar med barnen till olika
klang-världar.

Medverkande
Sång: Sofia Berg-Böhm
Gitarr och oud: Patrik Bonnet
Cello: Hanna Stenlund Monthan
Slagverk: Fredrik Gille
Bild/kostym/scenografi: Hannah Arnesen
Produktion: Sirocco

Siroccos musik spänner över en tusen år gammal arabisk-judisk
tradition med sefardiska rötter. Sirocco består av den karismatiska sångerskan och skådespelaren Sofia Berg-Böhm och några
av Sveriges främsta musiker inom folk- och världsmusikgenren.
Plats för egna anteckningar

LÄNSMUSIKEN
LÄNGD 35 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 1
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
14

KLASS – TEATER
REGI: MAGNUS MUNKESJÖ

Foto: José Figuera

VT- 22

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 klassidentiteten 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, utanförskap och makt som också sträcker sig långt utanför skolans sfär.
Publikröster
”Idag såg jag ”Klass” på Mittiprickteatern i Stockholm. Tre skådespelare 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:

Manus: Iseult Golden och David Horan
Översättning: Magnus Munkesjö
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

Plats för egna anteckningar

MITTIPRICKTEATERN.SE
LÄNGD 85 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 8
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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FRIDA UHL - LÅNGT FÖRE SIN TID - TEATER

REGI: ANNA PETTERSSON

Foto: Per Bolkert

VT- 22

Rekommendation: Demokratin fyller 100 i år i och med att kvinnor deltog i valet 1921. Genom ”Frida Uhl – långt före sin tid” får
vi ta del av det pionjärarbete som gjordes. Demokrati är på många
håll i världen ingen självklarhet framför allt inte för kvinnor och
måste alltid försvaras.

Frida Uhl har banat väg för många kvinnor som kom efter henne
genom att ta stora risker, både konstnärligt och politiskt. Hon
var en pionjär med fingertoppskänsla för de nya strömningarna
och startade cabaretscener samt skapade nätverk för konstnärer,
artister och näringsidkare.

Frida Uhl (1872-1943) var en allkonstnär och en hårt arbetande
teater- och konstkritiker, idag mer känd för att vara ”Strindbergs
andra hustru” - än för hur hon påverkade den moderna litteraturen och kulturlivet.

Genom att dramatisera delar ur Fridas liv tagna från hennes egna
anteckningar, brev och texter vill vi belysa hennes enastående
arbete, hennes mod och hur hon visar riktningen för oss mot
förnyelse och utveckling, in i framtiden.

Hon är en av många bortglömda yrkeskvinnor som målmedvetet
och riskfyllt stred mot censuren och för den konstnärliga friheten.
Hon rörde sig mellan Berlin, Paris, London och New York och
hennes liv var kantat av skandaler och halsbrytande projekt där
hon hävdade kvinnans rätt till ekonomisk självständighet, sexuell
frigjordhet och intellektuellt skarpsinne.

Medverkande:
Av: Hanna Nygårds och Anna Pettersson
På scen: Hanna Nygårds
Kostym: Anita Darmark
Ljud och ljus: Gustave Lund
Produktion: Strindbergs Intima Teater

Plats för egna anteckningar

STRINDBERGSINTIMATEATER.SE
LÄNGD 65 MIN. INKL 15 MIN. SAMTAL
LÄMPLIG FÖR ÅK 8
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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NYA SKOR – TEATER

Foto: Tina Axelsson

MANUS/REGI: ANN-CHRISTINE MAGNUSSON

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.

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 uttrycksfullt samspel och fångar lyhört upp reaktionerna från barnpubliken. Jörgen Aggeklints musik ger karaktär och tätar berättelsen…
“Nya skor” turnerar nu i landet. Håll utkik!” SvD Karin Helander

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.

Medverkande:
På scen: Oskar Webrell och Matilda Bördin
Musik och text: Jörgen Aggeklint.
Scenografi, Kostym: Johanna Oranen, Foto: Tina Axelsson
Ljusdesign: Lina Benneth
Peruk: Therésia Frisk, Makeup artist: Mojgan Ghanbary
Produktion: Moliereensemblen

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?

Plats för egna anteckningar

MOLIEREENSEMBLEN.COM
LÄNGD 40 MINUTER
LÄMPLIG FÖR ÅK 1
TRAILER OCH HANDLEDNING:
BOKAKULTURNACKA.SE
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HÖSTTERMINEN 2021
F-ÅK 9
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS
VÅR VERKSAMHET FÖR SKOLOR BESTÅR AV:
NY! •
•
•
•

BOKA PEDAGOGISK VERKSAMHET

Bokningen öppnar på bokakulturnacka.se den 17 augusti och
stänger den 27 augusti.

”Ett dansäventyr” vt 2022 för förskoleklass
Visning och verkstad i Nacka konsthall för åk 9
Kulturhistoriska vandringar för åk 8
Verkstad i Olle Nymans ateljéer för åk 4

ÖNSKEMÅL OCH IDÉER

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 skolans löpande avtal,
exempelvis inom ramen för Skapande skola.

Vår verksamhet leds av professionella pedagoger, konstnärer
och guider.
Elevernas personliga uttryck och arbetet för öppenhet
och mångfald är alltid i fokus hos oss på Kulturhuset
Dieselverkstaden.

FRÅGOR

Anna Olin: annaeva.olin@nacka.se eller 070-431 96 02
Martin Hansen Frost: martin.hansen-frost@nacka.se
eller 070-431 95 31

ÖNSKEMÅL KULTURHISTORISK VANDRING

De klasser i åk 8 som ska gå kulturhistoriska vandringar under
ht-21 har fyra områden att välja på. Varje skola väljer den eller
de vandringar som man vill gå i önskemålsformuläret på vår
hemsida bokakulturnacka.se från och med den 31 maj till och
med den 4 juni, vecka 22.
Ni kan välja vandringar i följande områden:
•
•
•
•

Nacka kvarn och Hellasgården
Boo
Saltsjöbaden
Finnboda
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ETT DANSÄVENTYR - VÅRTERMINEN 2022
Målgrupp: Förskoleklass
Längd: 60 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Nu erbjuder vi alla förskoleklasser ”Ett dansäventyr”.
Tillsammans får barnen genom dans och fantasi möjlighet att
utforska sin kreativitet, nyfikenhet, rörelseförmåga och samhörighetskänsla. Med hjälp av dansen tar man sig till en fantasivärld
där de bland annat utforskar rullande vågor, glödhet lava, tornados och magiska växter och varelser genom rörelse.
En danspedagog från ”VIVA dans & teater” leder gruppen i
dansrörelser och improvisation och tillsammans med barnen
skapas världen de dansar i.
Dansäventyret bygger på lekfullhet och rörelseglädje och handlar om att uttrycka känslor, idéer och tankar med kroppen.
Foto: Annica Roos

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Målgrupp: Åk 9
Tid: 75 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade
meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara
den nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensamma
upplevelser och samtal. Konst väcker frågor.
I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och
utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog.
Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera
över och ta ställning till olika frågor. I verkstaden får eleverna
själva skapa. Eftersom konsthallen visar flera utställningar per
år skiftar det pedagogiska upplägget men är alltid anpassat för
åldersgruppen. Verkstaden avslutas med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.

Foto: Anna Olin

VERKSTAD I OLLE
NYMANS ATELJÉER

Målgrupp: Åk 4
Tid: 120 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever
Utforska ditt kreativa formspråk!
I vacker, historisk miljö får eleverna möjlighet att fördjupa sig
i Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt eget
kreativa formspråk.
Först får klassen en visning av Olle Nymans gamla ateljé med
konstnärens collage, målningar och skulpturer. Här stimuleras
elevernas kreativitet och nyfikenhet. I nya ateljén får de sedan
gestalta sin upplevelse och sina kunskaper i en skapande uppgift.
Med inspiration av Olle Nymans verk, tillverkar de skulpturer
med lera, porslin, snäckor och pärlor.

Foto: Anna Olin
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Foto: Nacka lokalhistoriska arkiv

Foto: Nadja Ekman

KULTURHISTORISK
VANDRING
Målgrupp: Åk 8
Tid: 60-90 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Känn historiens vingslag!

Nacka kvarn & Hellasgården

Upptäck och utforska kända och okända platser och låt en
kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i Nacka såg
ut förr.

I anslutning till kvarngårdsområdet, med resterna av hus
och kvarnar, berättar guiden om brukssamhället som grundades redan under Gustav Vasas tid. Ni får också höra om
husförhören, barnens levnadsvillkor i äldre tider, Karl den
XII:s kulknapp och mycket mer.

Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade
kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden
och också för andras historia och situation.

Boo

Boo är ett område som har varit bebott länge. Den här
vandringen bjuder på kunskap om bland annat Boo gård,
Baggenstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kriget
och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat och
ser Skogsömonumentet på håll.

Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får eleverna historiska referenser och kunskaper om närområdet.
Välj den vandring som passar er bäst!

Saltsjöbaden

Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar
till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under
vandringen får ni bland annat lära er mer om hur Saltsjöbaden kom till, Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk,
Grand Hotel, kallbadhusen och Grünewaldvillan.

Finnboda

Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under
mer än 100 år en av Stockholms största och mest betydelsefulla arbetsplatser. Här låg tidigare ett beckbruk och därefter
Stockholms största varv. Ni får en inblick i hur livet såg ut i
Finnboda förr och hur området utvecklats under åren.
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