
den avvikande meningen
klassrumsteater för högstadiet om fascismen i samtiden

”Jävla fascist!” sade jag inte till min gymnastiklärare på högstadiet. 
Men jag tänkte det. Många gånger. Varje gång han tvingade oss att 
göra armhävningar, bara för att reta oss för att vi var klena och svaga. 
Ja, ni kanske har tänkt det också, när ni sett någon missbruka sin makt. 
”Fascist!” Det är så vi vanligtvis använder ordet. Men det finns en annan 
betydelse. Fascism är nämligen namnet på en specifik politisk ideologi.

Under hösten 2015 besöker två skådespelare från Regionteater Väst 
högstadieskolor i Västra Götaland. Med sig har de en berättelse om 
fascism. Publiken får följa utvecklingen från franska revolutionen fram till 
fascismens födelse år 1919 och vidare genom det dramatiska 1900-talet.  

Föreställningen ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism. 
Den undersöker om ideologin försvann i och med att Tredje riket föll 
samman 1945 eller om den finns kvar och påverkar samhället än i dag. 
Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar 
publiken genom förvirrande ismer och begrepp. 

Jens Peter Karlsson är Malmöbaserad regissör och dramatiker. Han 
regisserade Rösträtten på Regionteater Väst våren 2014. 

 

TEXT & REGI Jens Peter Karlsson

MÅLGRUPP Årskurs 7-9 (13-15 år)

URPREMIÄR September 2015

SPELPERIOD Hösten 2015

PUBLIKSTORLEK 1-2 klasser, max 50 personer

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 60 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

SCENKRAV Klassrum med magnetisk whiteboard

EL 220 V

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGG- OCH BÄRHJÄLP 1 person med lokalkännedom

BYGG- OCH RIVTID 1 tim  / 1 tim

MEDVERKANDE Jan Coster, Michael Engberg

KOSTNAD 3000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 4500 kr för 2 föreställningar 
samma dag, på samma skola/plats. I priset ingår 
allt (hotell, traktamente och resa). RTV bokar 
hotell.

ÖVRIGT 

Vi har samtalshandledning och 

marknadsföringsmaterial till föreställningen. 

För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING

Producent Ida Svanberg

0768-54 41 67                                                   
ida.svanberg@regionteatervast.se

TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

RTV TEATER
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla
Tel 020-50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


