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Efter detta fortsatt ansträngande läsår 2021/22 vill 
vi återigen 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 så trygga och säkra 
kulturupplevelser vi kan!

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

DEN NYA KULTURPLANEN OCH KULTURPENGEN 
För att säkerställa ett brett och genomtänkt kulturutbud av 
hög kvalitét för alla skolor vi samarbetar med har vi valt att 
följa ett förslag till kulturplan för årskurs F-9. Utifrån den 
grunden har vi tagit fram en ny kulturplan tillsammans med 
varje skola. Så här långt har den nya kulturplanen fungerat 
bra efter omständigheterna. Vi ser även vissa fördelar som 
framkommit vad gäller tydlighet för skolorna. Förutom de 
små variationer som kan finnas i enskilda skolors kulturplan 
så kommer vi inte att göra några förändringar av den 
generella kulturplanen inför läsåret 2022/23. 

Vi på Kulturhuset Dieselverkstaden precis som skolorna 
hoppas såklart på en höjning eller ett återställande av 
kulturpengen till tidigare nivå. Någon sådan ändring har i 
nuläget inte aviserats från Kultur- och fritidsenheten eller 
Nacka kommuns ledning.

KULTURAKTIVITETER HÖSTEN 2022
Enligt den nya Kulturplanen består höstens kulturutbud av 
följande aktiviteter. (enskilda skolor kan ha en annorlunda 
plan). 

Årskurs 1: Scenkonst 
Årskurs 3: Scenkonst 
Årskurs 4: Workshop i Olle Nymans ateljéer (skolorna 
delas upp mellan ht22 och vt23) 
Årskurs 5: Scenkonst 
Årskurs 6: Scenkonst 
Årskurs 8: Kulturhistorisk vandring samt Scenkonst tidigt vt23
Årskurs 9: Visning & verkstad i Nacka konsthall 
I skolans nya kulturplan finns den exakta terminsplanen för 
just din skola. 

TIPS! 
Håll utkik efter våra inspirerande ”Samtal Om” i Nacka 
konsthall i samarbete med Biblioteket i Dieselverkstaden 
under hösten 2022 och våren 2023. Vi tar upp aktuella 
ämnen och bjuder in spännande gäster till samtal som 
känns aktuella och viktiga.

TACK FÖR GOTT SAMARBETE 
ÄVEN DETTA ÅR



FÖLJ OSS
        Facebook/dieselverkstaden 

        Instagram@dieselverkstaden

Kulturhuset Dieselverkstaden, maj 2022. Med reservation för ändringar. 
Illustration Annica Roos. Foto framsida: Leonard Stenberg

OM SCENKONSTEN
Rekommendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens 
producent som också har gjort urvalet.
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EVIGT AKTUELLT: ”Kultur och konst är mat för vårt 
växande. Grunden för att bli människa.” - Suzanne Osten. 

Scenkonsten ska underhålla och utmana, roa och oroa sin 
publik. Vi behöver den för att värna om demokratin och 
kunna reflektera över oss själva och vårt sammanhang 
i en värld där vi om och om igen måste slåss för 
yttrandefriheten.

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.

VAL AV SCENKONST
16-30 maj - se information på bokakulturnacka.se 
Valet gäller årskurs 1, 3, 5, 6 och 8 (våren 2023) 
om inte skolan kommit överens med oss om ett 
annat upplägg.

Påminnelse: Årskurs 8 har i den nya kulturplanen scenkonst 
på vårterminen. Vi ber ändå alla högstadieskolor att välja 
föreställning för sina åttor redan i vår, 16-30 maj 2022.

TIDBOKNINGSPERIOD
Boka datum och tid 15-26 augusti 2022 på 
bokakulturnacka.se

VIKTIGT 
Val av scenkonst är bindande, skolans val för respektive 
klass eller grupp gäller när tiderna är bokade i augusti och 
kan inte ändras annat än i särskild överenskommelse med 
Kulturhuset Dieselverkstaden.
 
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  

Allmänna frågor: boka@dieselverkstaden.se 
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Plats för egna anteckningar

Foto: Bengt Wanselius

PIRRET – MIMTEATER
REGI/KOREOGRAFI: ULF EVRÉN 

PANTOMIMTEATERN.SE

LÄNGD 55 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 5 OCH 6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

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 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 
tidningen Kamratpostens Kropp & Knopp. 

Nytt i läroplanen från1 juli 2022 är att kunskapsområdet sex- och 
samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer.

Som alltid har Pantomimteatern nyskriven musik och skapar en egen 
värld av scenografi , videoprojektioner och ljus. I samarbete med sak-
kunniga rådgivare från RFSU: Kalle Röcklinger och Hans Olsson. 

Press”Pirret i busig regi och koreografi av Ulf Evrén, utgår bland 
annat från de ”kropp-och-knopp-frågor” i Kamratposten som barn 
själva ställer. Det finns tydliga igenkänningsfaktorer för den unga 
publiken i både dansant lyckorus och skamligt svettiga pinsamheter.” 
Karin Helander SvD

Medverkande 
Idé & manus: Sara Kander & Julia Gumpert
På scen: Marina Almén, Ipshita Rajesh & Erik Lennblad
Scenografi & kostym: Sara Kander Musik: Torbjörn Svedberg
Ljusdesign/video/teknik: Kundali Löfstrand Mask & peruk: Alva Nord, 
Animationer: David Nord
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Plats för egna anteckningar

Foto: Johan Bergmark

FAMILJEN SVÄNGSSONS MYSIGA MUSIKAFFÄR - MUSIK

FAMILJENSVANGSSON.SE

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Rekommendation: Här svänger det riktigt ordentligt och fyra här-
liga musiker står på scen och öser. Barnen visar sin uppskattning, 
publiken får vara med och dansa och sjunga med full kraft. Till och 
med katten Elsa finns med, kul!

Välkomna in i Familjen Svängssons jazzmysiga musikaffär! Farsan 
Svängsson står i kassan och spelar kontrabas. Pappa Börje sköter 
lagret, fast spelar hellre trummor. Lillebrorsan Adde är synth-expert 
men sitter helst bakom den stora svarta flygeln. Storasyrran Lisa 
chefar på sin gitarr och sjunger så det svänger i hela butiken. 

Vad vill du köpa i musikaffären? Vad du än köper, kostar det bara 1 
krona! Följ med familjen Svängsson på ett musikaliskt äventyr! 
Det är en musikföreställning med helt egenkomponerad musik av 
ensemblen. De utlovar akustisk musik med hög kvalitét som tar sitt 
avstamp i jazzen! Texterna är lekfulla, humoristiska, allvarliga, kloka, 
direkta och lättillgängliga för barnen, som får delta med både sång 
och rörelser.

Lisa Östergren är soloartist, musiker och kompositör. Andreas 
Landegren arbetar som pianist, kapellmästare, arrangör och ka-
pellmästare för flera program i SVT. Josef Kallerdahl frilansar som 
kontra- och elbasist efter studier på musikhögskolan i Göteborg.
Isak Andersson har turnerat med the Visitors i flera länder och 
spelat i musikalen Chicago på Stockholms Stadsteater, Bullets over 
Broadway på Göta Lejon samt i flera SVT-produktioner.  

Röster om föreställningen”Ni fångade barnen på ett enkelt 
och lättsamt sätt. Ni hade en bra mix av sång, musik, lyssnande och 
aktivitet för barnen. Medryckande musik framförd på ett humoristiskt 
sätt med ”glimten i ögat”. Vi tyckte att ni bjöd på ”riktig musik”, njut-
bar för både vuxna och elever!” Ulla Pettersson, Karlskrona

Medverkande
Lisa Östergren – Sång, klockspel och gitarr 
Andreas Landegren – Piano och sång  
Josef Kallerdahl – Kontrabas och sång
Isak Andersson – Trummor och sång
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Plats för egna anteckningar

PANGPANG BÖNOR OCH BANJO – MUSIKTEATER
REGI: DANIEL GOLDMANN 

TEATER KUNG & DROTTNING

LÄNGD 45 MIN

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto:  Daniel Milton

Rekommendation: Även om alla barn inte leker vilda västern kom-
mer de känna igen sig i känslorna. Att vara tuff och stark eller blyg 
och rädd känner alla till. Här rider Jonny Hill rätt in på scenen till 
countrymusik så det stänker om det. Håll i cowboyhatten!

Pangpang, Bönor och Banjo är en musikteaterföreställning om 
den inte så modige cowboyen Johnny Hill, tidigare Johan Berg, 
som skickats till Amerika för familjens sista slantar.

Han måste göra pappa stolt och vara modig, just det han inte är. 
Eller är han det? Kanske är det lika modigt att våga vara den man 
verkligen är och inte den man förväntas vara.

Johnny Hill har en bild av att han ska, rida över prärien, fånga 
bufflar med lasso och sova under bar himmel, med skorpioner 
och skallerormar som sällskap. Så är man en ”riktig” cowboy. 
Men kanske är man lika tuff om man erkänner att man bara vill 
ha en enkelt och trygg tillvaro i ett litet hus vid en bäck? 

Föreställningen rör sig i vilda västern och musiken i föreställningen 
är countryinspirerad. Det finns drag åt bröderna Coens O Brother, 
Where Art Thou, likväl som åt Lil Nas X Old Town Road. 

Musiken framförs live på scenen. Främst orkestrerad för sång, 
slagverk, gitarr och såklart banjo.

Press 
”Pangpang-teater som spolar machomannen... En finstämd bland-
ning av humor och allvar och ett gott exempel på teaterns förmåga 
att med små medel skapa en värld…äkta mod är något annat än 
tuffhet ... ett angeläget budskap. Finurliga ljudeffekter och country-
musik...”  Sundsvalls tidning

Medverkande
På scen: Fredrik Myhr och Per Wernolf 
Scenografi och kostym: Lina Serning
Musik: Fredrik Myhr / Per Wernolf
Ljus: Lenah Bergstedt
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Plats för egna anteckningar

VILDMARKENS ANDEDRÄKT – TÄLT SOM DANSAR
IDÉ OCH KOREOGRAFI: SHIRAZ AMAR- GÄSTSPEL FRÅN ISRAEL

SHIRAZAMAR.COM

LÄNGD 50 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR  ÅK 3 OCH  4

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Amnon Peled

Rekommendation: Något vi aldrig sett! Tält som dansar, tält som rör 
sig, tält som svävar och kramas, tält som busar, tält som är ledsna 
och glada – i takt med discomusik. Det är spännande och galet – 
här är det tillåtet att få 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 dansfö-
reställningen med hur publiken uppfattar saker och ting. 
 
Shiraz Amar är koreograf och dansare, utbildad på Dans och 
Cirkus högskolan (DOCH) i Stockholm i samtida dans. Hon är 
ursprungligen från Israel, men är delvis baserad i Stockholm där 
hon arbetar och skapar. Hon tycker om att arbeta med dans som 
ändrar publiken och 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. Och det är befriande.
 
Röster ”... det var en glädje att se barnens reaktioner på något de 
aldrig sett. Allt från ”- va, kan man göra så?”, till gapskratt, ryck i ben 
och armar och alla vilda kommentarer om vad det är som händer 
på scen, en slags befrielse...” Lärare på Dansmässan 2019

Medverkande 
På scen: Love Andersson, Klara Sjöblom och Jennie Berglsi.    
Konstnärlig rådgivning: Ida Arenius. I samarbete med: Yari Stilo 
Musik: C+C Music factory ft. Freedom Williams, Bee Gees, 
Calvin Harris & Disciples  
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: Vi är stolta att för första gången ge nacka-
barnen ett gästspel med Scenkonst för barn från Sydkorea. 
Det är en upplevelse och erfarenhet rikare att få möta en helt 
annan kultur än vad vi är vana vid. Hur gör dom? Vilka är olikhe-
terna? Vilka är likheterna?

Sydkorea är för många unga känt över hela världen genom 
”K-pop”, koreansk pop och sina musikaler. NENENE handlar 
om hemliga gläntan där djur och varelser lever sitt eget liv, 
kivas, leker och chillar tillsammans.   

Har du tur kan du möta en sjöjungfru, ett snällt natt-monster 
eller kanske en krypande tusenfoting? Ibland är det en damm 
och ibland ett hav och det är bara och bara fantasin som 
begränsar din värld.  I gläntan NENENE kan allt hända och alla 
är inbjudna. I slutet av föreställningen blir barnen inbjudna till 
en liten interaktiv workshop tillsammans med artisterna och 
dansarna. Allt tolkas till svenska.

Arbetet med föreställningen NENENE startade ett kulturut-
byte mellan ZebraDans från Sverige och kulturproduktions-
bolaget SangSang Maru från huvudstaden Seoul i Sydkorea. 

Projektet blev avbrutet av pandemin strax innan premiär. Nu 
finns det två versioner av föreställningen NENENE i samma 
glänta, inspirerade av varandra! Projektet startade i syfte att 
finna samarbeten mellan kulturverkare i respektive länder.

Priser Föreställningen har nått stora framgångar i Sydkorea, 
vunnit publikens pris På Assitej Korea Vinterfestival 2021 samt 
utvald till bästa produktion Korean Nordic Connection 2020.

Medverkande
På scen: Scarlet Kim, Eun-Kyol Ko och Kyoung Choul Soung
Språk: Koreanska förekommer men tolkas på svenska 
Musik: Kim Junseong välrenommerad koreansk filmmusikkompositör 
Produktion: SangSang Maru och Dong Youl UM, Sydkorea i sampro-
duktion med ZebraDans, Sverige

Foto: Dong Youl UM

SANGSANG MARU

LÄNGD 50 MINUTER INKL. WORKSHOP 

LÄMPLIG FÖR ÅK 1

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

NENENE - DANSTEATER – GÄSTSPEL FRÅN SYDKOREA
REGI/ KOREOGRAFI: MINJUNG KIM OCH ANNE JONSSON
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Plats för egna anteckningar

Foto: : José Figueroa

JAG ÄR SOM SKOGEN FAST ANNORLUNDA – DANSUPPLEVELSE
IDE OCH KOREOGRAFI: KATJA SEITAJOKI I SAMARBETE MED DANSARNA

ARENABAUBO.SE

LÄNGD CA 45 MINUTER + PROMENAD T/R

LÄMPLIG FÖR ÅK 1

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Rekommendation: Ett utmärkt tillfälle att blanda scenkonst, upp-
levelse och lärande. Barnen får med alla sinnen uppleva naturens 
krafter och mystik. Att få lära sig med alla sinnen och hela kroppen 
är både lustfyllt och spännande.

En interaktiv föreställning där barn genom ljud, rörelse och berät-
tande får upptäcka och undersöka skogens hemligheter i en 
skogsglänta.

Föreställningen öppnar sinnen och är en lekfull naturupplevelse 
som väcker tankar om människan och djurens sätt att leva i 
naturen. Musik, ljud och dans skapar förtrollande möten mellan 
barn och natur.

Publiken samlas vid en skogsglänta. Tre dansare leder barnen ge-
nom upplevelsen i skogen där en ljud-atmosfär omfamnar barnen. 
Genom rörelse och lek får barnen undersöka platsen på ovanliga 
sätt och finna nya perspektiv på naturen och skogens skatter.

Barnen gör en kortare promenad till en skogsglänta där före-
ställningen spelas. Hela föreställningen spelas utomhus i skogen. 
Klädsel efter väder! Vi rekommenderar stövlar och långbyxor, och 
regnkappa om det regnar. 

Arena Baubo är en fri scenkonstgrupp som arbetar med teater 
och dans. Gruppen grundades 2006 och har genom åren skapat 
ett 15-tal föreställningar som presenterats i Sverige samt utom-
lands. Arena Baubo skapar föreställningar både för barn och vuxna.

Medverkande
Manus: Katja Seitajoki
På scen: Noah Hellwig, Destiny af Kleen och Katja Seitajoki
Musik/ljuddesign: Tomas Björkdal
Kostym: Maline Casta
Röster: Bengt CW Carlsson, Judith Israelsson Casta, Esmilda Adzuki Dallard
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: I många av Claire Parsons föreställningar finns 
det gott om humor, glädje och närvaro på scen. Det sensuella, 
oväntade och lekfulla överskuggar verken. Lilla Svansjön berättar 
elegant om att vara fel och inte passa in i förväntningarna.

Istället för de graciösa svanarna som besökaren förväntar sig 
dyker istället tre figurer upp på scen som provar flygturer, tar 
sig an en silversjö och hittar bästa stegen för fåglar i grupp.  

Lilla Svansjön gör upp med vem som får ta plats och för-
väntningarna på hur saker och ting ska göras. Det är en stor 
klassiker i ny tappning som handlar om att ta andra steg än de 
förväntade.

Claire Parsons föreställning Lilla Svansjön skapades för Unga 
Dramaten i Stockholm och är en samproduktion mellan Unga 
Dramaten och Claire Parsons Co. som turnerar 2021-2022 i 
hela Sverige.

Claire Parsons Co. är ett prisbelönt danskompani som gör 
finurlig och elegant scenkonst för barn. Lustfyllda rörelser och 
fantasifulla iakttagelser av livet gör berättelserna angelägna för 
publik världen över. 

Press 
”Ömsint bus med Tjajkovskijs klassiker” SvD
”…45 minuter ren rörelseglädje” Expressen
”Upplyfta lämnar vi teatern. Färdiga att flyga tillsammans.” DN

Medverkande
Idé, iscensättning:  Claire Parsons
På scen: Petter Wadsten, Nea Landin och Mira Björkman
Musik: Mikael Svanvik Scenografi: Emma Fallde och Tina Paulson
Ljusdesign: Jesper Larsson Kostym: Bitte Palm
Mask: Moa Hedberg

Foto: Sören Vilks, Dramaten

LILLA SVANSJÖN – DANS/CIRKUS
KOREOGRAFI: CLAIRE PARSONS

CLAIREPARSONS.COM

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 1 OCH 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Foto: Martin Skoog

GLÖMSTÄLLET – MUSIKTEATER
REGI: ANDERS ALNEMARK

TEATER FREDAG.SE

LÄNGD 50 MINUTER (INKL WORKSHOP)

LÄMPLIG FÖR ÅK 1  OCH 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Rekommendation: En liten pojke har en speciell farfar som han 
tycker om. Tillsammans är dom i skogen. Men hur är det egentligen 
med farfar? En musikalisk och underfundig föreställning om kontak-
ten mellan olika generationer, om minne och att glömma.

Redan när farfar hämtar fel barn på skolan, förstår Edvin att det 
här blir en helg han aldrig glömmer.

Och när pappa förbjuder dem att gå till skogen som dom bru-
kar lyckas Edvin ändå lura med farfar dit.

Men det visar sig att farfar är mer virrig än Edvin kunnat ana. 
Tillsammans måste dom två försöka ta sig tillbaka hem. 
Glömstället handlar om Edvin och hans farfar och helgen då allt 
förändrades.

Om Teater Fredag
Teater Fredag är en av Nackas två fria teatergrupper som 
producerar, regisserar och arrangerar teaterföreställningar för 
barn och unga. De hade tidigare en scen i Saltsjöbadens gamla 
kommunalhus och deras kontor ligger i Sickla. Teater Fredag 
spelar för skolor, förskolor och offentlig publik i hela Sverige 
men gärna för Nackaborna. Deras främsta målgrupp är barn 
och unga mellan förskola och gymnasiet men de gör även pro-
duktioner för vuxna.

Medverkande
Dramatik: Erik Norberg och Anders Alnemark
Skådespelare: Lucas Grimstedt och Anders Alnemark
Röster : Annika Olsson, Ulrika Mannerfeldt och Hans Christian Thulin.
Scenografi/illustration: Hanna Cecilia Lindkvist
Musik: Erik Norberg, Ljus: Lina Benneth
Affisch/Illustration: Hanna Cecilia Lindkvist
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En lekfull och fin liten historia om ett barns 
möte med sorg. Vackert rörande och känsligt berättande. Genom 
en ordlös dialog kan barnen med sin fantasi själv fylla i med sina 
egna erfarenheter och fantasi.

Lo har alltid roligt hos M. 
När mamma inte vill leka springer Lo över till M och äter hallon 
och plockar blommor i den fina trädgården. M lär Lo att fiska och 
tillsammans går de på äventyr till sjön där den stora gäddan bor. 
M är Los favoritperson bland alla i hela världen!

En dag är M borta. Mamma är mycket ledsen och säger att M 
är död. 

Lo förstår inte. De stod ju och fiskade alldeles nyss, på bryggan 
nere vid sjön. Hur kan M vara död? Är M en blomma nu? Eller en 
fågel? Eller kanske en ängel? Men, kan änglar verkligen ha mustasch?

En randig pjäs om den som blir kvar. Om att sakna och att leva 
vidare.

Press
”Där finns M, som Malin From gör till en varmhjärtad mystisk med-
människa eller en mormor/morfar, som ger den lek-törstande tösen 
full uppmärksamhet. De spelar xylofon på bryggan och fiskar upp en 
glittrande jättegädda. Det är som i fantasin eller i en dröm. M skulle 
kunna vara en låtsaskompis, men i solnedgången biter M i gräset och 
kilar runt hörnet till andra sidan. Flickan möter den stora sorgen.”  
Karin Helander SvD

Medverkande 
Efter en idé av: Sara Kander Dramaturg: Hedvig Claesson
På scen: Matilda Bördin & Malin From
Kompositörer : Viktor Brobacke & Amanda Fritzén
Teknik: Kundali Löfstrand Maskdesign: Matilda Bragner
Scenografi & kostym: Sara Kander Snickeri: Pelle Wittsäter
Illustration: Mette Wide

Foto: Leonard Stenberg

KAN ÄNGLAR HA MUSTASCH? – MIMTEATER          
REGI: JULIA GUMPERT 

PANTOMIMTEATERN.SE

LÄNGD 45 MINUTER (INKL. SAMTAL)

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 3

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
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Plats för egna anteckningar

Rekommendation: En mycket annorlunda föreställning med ett 
nytt sceniskt uttryck där instrumenten blir alldeles fria och levande. I 
denna föreställning leks musiken fram på ett oväntat och fantasifullt 
sätt. Och barnen får möta klassisk musik.

En ordlös föreställning om hur musik blir till och hur den kan 
låta och kännas. Lär känna stråkfamiljen och dess medlemmar: 
Violin, Viola, Cello och Kontrabas. Kan en kontrabas bli arg? 
Hur låter en cello när den sjunger? Kan det bli kaos? Hur uppstår 
harmoni? Dessa frågor får vi kanske svar på i föreställningen, där 
vi får höra klassisk musik, jazz, tango, musik i folkton och kanske 
något mer. 

Förberedelse i skolan
Vad är det för skillnad på instrumenten? Vad har de gemensamt? 
Titta och lyssna på stråkinstrumenten cello, violin (fiol), viola 
(altfiol), kontrabas. Länkar till Youtube finns på bokakultur.se

Arbeta vidare i skolan
Lyssna gärna på olika slags musik och låt barnen beskriva vilka 
känslor de får av att lyssna på den. Genom att ge barnen tillgång 
till t.ex. rytminstrument kan man göra lekar där de får kommu-
nicera genom att härma varandras rytmer eller försöka spela 
samma rytm samtidigt. Musiken i föreställningen finns på 
Spotify-spellistan: Familjen Stråke

Medverkande
Kostym: Hedvig Bergman
Karolina Weber Ekdahl - violin och produktion 
Olof Ander -  viola, Christina Wirdegren Alin -  cello 
Jonas Dominique - kontrabas och musikaliska arrangemang 
Kostym: Hedvig Bergman
Produktion: Folkoperan

FAMILJEN STRÅKE – MUSIK
REGI: BERNARD CAUCHARD

MUSIKKONSULENTERNA REGION STOCKHOLM

LÄNGD 45 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 5-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Foto: Fredrik Ekdahl
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Plats för egna anteckningar

Foto:  Einar Kling Odencrants

MINNET – CIRKUSMAGI
REGI: PETER ÅBERG

WWW.IGIVEYOUME.COM

LÄNGD 50  MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 5-6

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Rekommendation: Väldigt roligt att få presentera en magiföreställ-
ning om minnet för skolan. Vi är alla beroende av minnet i skolan, 
på fritiden och privat. Hur stor är vår kapacitet? Kan man öva upp 
minnet? Finns det några gränser?

Det här är en föreställning, som namnet beskriver, handlar om 
minnet. Peter Åberg, jonglör och magiker, visar under 50 minuter 
med hjälp av olika trick och nummer vad minnet är kapabelt till.

Det är absolut ingen föreläsning men man får ändå en inblick 
i hur man kan använda sitt eget minne på ett bättre sätt med 
enkla medel. Man får se prov på både hur memorering går till 
samt prova lite själv under föreställningens gång.

Peter är professionell cirkusartist och har turnerat över hela 
världen i över 10 år. Han har också det svenska rekordet i att 
memorera och lösa en 7x7x7 Rubiks Kub med ögonbindel.
Jonglering i världsklass blandat med humor, magi och musik.

Peter Åberg kommer från norra Sverige och tillbringade den 
första delen av sitt liv som musiker och har som resultat av detta 
en mycket musikalisk inställning till sitt konstnärskap. Han spelar 
många olika instrument och sjunger. En av Peters mer kända ak-
ter är en jonglering som utförs med tuber av plast stämda i olika 
toner. Samtidigt som han jonglerar med dem skapar han också 
musiken till akten. Peter Åberg blev en av finalisterna i TV4:s 
Talang 2022. 

Röster
”Den här föreställningen borde ingå i skolplanen!” Ivar Hecksher 
“Jag klarade minnas alla orden i utmaningen efter showen!” 
Flicka 11 år

Medverkande
Idé, iscensättning: Peter Åberg
På scen: Peter Åberg
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Plats för egna anteckningar

HEJ SVERIGE! – TEATER
MANUS/REGI: HEDVIG CLAESSON

PERO.SE

LÄNGD CA 50 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 5

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE

     

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 barns 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 
”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: Charlie Challis 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 

Foto: Jonas Jörneberg



16

Plats för egna anteckningar

VT- 23
Foto: José Figueroa

MOLN – NYCIRKUS
REGI: VIKTORIA DALBORG 

KOMPANIGIRAFF.SE

LÄNGD 60 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅK 8

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Rekommendation: Försök att inte tänka logiskt eller försök förstå 
hela tiden. Utan våga upplev och känn i ditt hjärta. Luta dig 
tillbaka och ta emot vad Kompani Giraff har att bjuda på - cirkus, 
poesi och magi - kanske flyger du ut på ett moln efteråt?

Moln är en musikaliskt präglad cirkusföreställning med utgångs-
punkt 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. Texterna har tonsatts och sjungits in av artisten 
Jonathan Johansson och David Lindvall.

I föreställningen medverkar fyra cirkusartister som med dans-
akrobatik, par-akrobatik och objektmanipulation förkroppsligar 
hela Karin Boyes drömska diktvärld till ett nytt verk.

Press ”En föreställning som med exakt tonträff gestaltar stämning-
ar och känslor i Boyes verk.” /…/ ”Resultatet är överväldigande, det 
finns inte en död sekund.” Danstidningen
“Moln är ett levande konstverk med spännvidd från osårbarhet till 
ångest till befrielse” /…/ “det är nyskapande och fräscht” 
Sundsvalls Tidning

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 
Scenografi och kostym: Sus Soddu Ljusdesign: Sofie Gynning 
Maskdesign: Sophie Rockwell Magikonsult: Axel Adlercreutz 
Koreografiöga: Katarina Lundmark  Teknisk producent: Stefan Karlström
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Plats för egna anteckningar

VT- 23
Foto: Leonard Stenberg

LUST – MIMTEATER 
REGI: MY ARESKOUG

PANTOMIMTEATERN.SE

LÄNGD 55 MINUTER (INKL. SAMTAL)

LÄMPLIG FÖR ÅK 8

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE
     

Rekommendation: Här handlar det om att släppa förnuftet, släp-
pa 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.

Nytt i läroplanen från 1 juli 2022 är att kunskapsområdet sex- 
och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer.

Det är sommarlov! Tre tonåringar möts för första gången. Ett 
triangeldrama fyllt av invecklade känslor och lust som ilar och drar.
Hjärnan är upptagen av tankar på den egna kroppen och på 
andras kroppar. Kan jag gilla både tjejer och killar? Hur ska jag 
kunna veta vad den andra vill? Tänk om jag blir avvisad? En pjäs 
om identitet, lust och normer. Om rätten att bestämma över sin 
egen kropp och att själv välja om, eller när man vill dela den med 
någon annan.

Med denna föreställning välkomnar och hyllar vi det krångliga, 

pinsamma och alldeles underbara med att vara människa! Panto-
mimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst. Mimen är en
konstform som når publikens hjärta och varje åskådare blir där-
med medskapande.

Pantomimteatern har nyskriven musik och skapar en egen värld 
av scenografi, videoprojektioner och ljus. I samarbete med sak-
kunniga rådgivare från RFSU: Kalle Röcklinger och Hans Olsson.

Press ”I ”Lust” i ömsint regi av My Areskoug, handlar det mer om en 
gryende sexualitet och en kroppsligt obändig lust och längtan. Lätt och 
varsamt gestaltas den snabbt skiftandeemotionella paletten – och så 
befriande när rörelserna talar helt utan ord. ” Karin Helander SvD

Medverkande
Manus: Sara Kander Scenografi & kostym: Sara Kander
Maskdesign: Matilda Bragner På scen: Ipshita Rajesh, Marina Almén & 
Erik Lennblad Musik: Torbjörn Svedberg Ljus, video & teknik: Kundali 
Löfstrand Illustration: Kajsa Reicke
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BOKA FRÅN

AUGUSTI

VÅR VERKSAMHET FÖR SKOLOR BESTÅR AV:

• Verkstad i Olle Nymans ateljéer för åk 4
• Kulturhistoriska vandringar för åk 8 
• Visning och verkstad i Nacka konsthall för åk 9

Vår pedagogiska kulturverksamhet för skolklasser 
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.

ÖNSKEMÅL 
KULTURHISTORISK VANDRING
De klasser som ska gå kulturhistoriska 
vandringar under ht-22 (åk 8) har 
fyra områden att välja på. Varje skola 
väljer den/de vandringar man vill gå 
i samma formulär som man önskar 
vilken scenkonstföreställning man vill 
se. Formuläret är öppet 16-30 maj.

Ni kan välja vandringar i följande områden:

• Nacka kvarn och Hellasgården
• Boo
• Saltsjöbaden 
• Finnboda och Danviken

BOKA PEDAGOGISK VERKSAMHET
Bokningen öppnar den 15 augusti och stänger den 26 augusti 
på bokakulturnacka.se

ÖNSKEMÅL OCH IDÉER
Ni är alltid välkomna att vända er till oss med frågor, idéer eller 
önskemål om konstnärliga projekt/verkstäder m.m. Det gäller 
även projekt som inte ingår i skolans löpande avtal, exempelvis 
inom ramen för skapande skola.  

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 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS

Pedagogisk
verksamhet 
HÖSTTERMINEN 2022
FÖRSKOLEKLASS-ÅK9
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Skulptur av Olle Nyman. 
Foto: Annica Roos



Foto: Agnes Nissen

Foto: Anna Olin
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VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Målgrupp: Åk 4
Tid: 120 minuter
Antal deltagare: Max 28 elever

Utforska ditt kreativa formspråk! 
Vid besöket hos Olle Nymans ateljéer får klassen först en 
visning av den gamla ateljén med konstnärens collage, 
målningar och skulpturer. I vacker, historisk miljö berättar 
en konstpedagog om Olle Nyman och hans konstnärskap. 
Här stimuleras kreativitet och nyfikenhet. 

Sedan får eleverna möjlighet att utforska sitt eget kreativa 
formspråk. I nya ateljén får de gestalta sin upplevelse i en 
skapande uppgift. Med inspiration av Olle Nymans verk 
tillverkar de egna skulpturer i olika material bland annat genom 
återbruk av till exempel porslin, trä, metall och havsglas. 

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 
flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget 
men är alltid anpassat för åldersgruppen. Besöket här avslutas 
med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.
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Känn historiens vingslag!
Upptäck och utforska kända och okända platser. 
Låt en kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i 
Nacka såg ut förr. 

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. 

Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får 
eleverna historiska referenser och kunskaper om närområdet.

Välj den vandring som passar er bäst!

Nacka kvarn & Hellasgården 
Följ med på vandring bland minnena av krutkvarnar, 
mässingsbruk, pappersbruk och mjölkvarnar. Mjölkvarnarna 
försåg stockholmsbagarna med mjöl långt in på 1900-talet. 
Guiden berättar om brukssamhället som grundades redan 
under Gustav Vasas tid.  Ni gör ett spännande stopp vid 
Nacka gamla kyrkogård och får också höra om husförhö-
ren, barnens levnadsvillkor i äldre tider och Karl den XII:s 
kulknapp. 

Boo
Boo är ett område som har varit bebott länge. Under den 
här vandringen berättar guiden bland annat om Boo gård, 
det intilliggande karaktäristiska gula kapellet och Baggenstäket 
- Sveriges äldsta farled. Ni passerar Skogsö naturreservat 
och ser Skogsömonumentet på håll. Monumentet restes 
till minne av Slaget vid Stäket 1719 när svenska trupper 
besegrade en rysk galärflotta.

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. 
Visste ni att det också finns ett observatorium i Saltsjöbaden 
som än idag används för att skåda himlen? 
 
Finnboda & Danviken
Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under 
mer än 100 år en av Stockholms största och mest betydel-
sefulla 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.

Foto: Nacka lokalhistoriska arkiv

Foto: Nadja Ekman

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


