EXTRA FÖRBEREDELSE:
EFTER HAMLET

Information till lärare med elever som behöver
extra förberedelse - Efter Hamlet
Syfte med detta dokument är tillgängliggöra och underlätta
scenkonstupplevelsen för barn och unga som behöver extra
förberedelser. Texten avslöjar delvis olika överraskningsmoment i föreställningen. Utelämna helst dessa, om du inte
tror det är nödvändigt för eleven att känna till för att få en
trygg upplevelse. Dessa delar är markerade med kursiv stil.
En tekniker och en person ur personalen kommer ut och hälsar
välkommen, och leder publiken in till sina sittplatser som består
av bänkar runt scenen. Inne i rummet finns en fyrkantig scen
med en silverfärgad dansmatta. Bakom bänkarna finns låga träväggar. Här bakom står de 5 dansare/skådespelare som är med i
föreställning och hälsar publiken välkomna.
När publiken kommer in i rummet är det vanligt ljus ifrån taklampor. Det finns ytterligare en person i rummet som är tekniker
och sitter med en laptop på en av bänkarna.
Det går inte sitta på golvet. Om en rullstolsplats behövs så är
det bra om det meddelas i förväg så att en bit av bänken kan
plockas bort. Det går också meddela i förväg om eleven inte kan
sitta utan ryggstöd, så försöker vi ordna en stol.
Publiken sitter kvar på sina platser under hela föreställningen,
förutom på slutet då de bjuds upp att dansa på scenen om de
vill. Dansarna är mest på scenen men de kommer också röra sig
bakom de låga träväggar som är bakom publikbänkarna. Det finns
fyra stycken ljustorn, ett i varje hörn av scenen. Dessa får ingen
röra.

Ljuset kommer från de fyra ljustornen samt från golvet runt scenen.
Det är mest vitt och blått ljus. Det riktas inte något ljus direkt mot
publiken.
Ljudet kommer ifrån högtalare som är placerade runt om scenen.
Ibland är det musik, ibland ljud och ibland prat. Det pendlar mellan
hög och låg volym. Musiken förstärker ofta känslorna som dansarna
visar.
Dansarna pratar och ropar ibland. De pratar inte med någon direkt
i publiken. Det är svårt för någon i publiken att ”gömma sig”, men
för den som behöver gå ut en stund så går det bra tillsammans med
en lärare och sedan komma tillbaka. En tekniker finns tillgänglig
som kan hjälpa till vid ut- och insläpp.
Föreställningens innehåll: När alla har satt sig frågar en av
dansarna om alla sitter bra och om de ska börja föreställningen.
Sen börjar alla dansarna springa runt på scenen och ropa och
leka. De berättar en saga om Hamlet vars pappa, som var kung, har
blivit dödad av Claudius. Claudius som nu är kung har gift sig med
Hamlets mamma Gertrude. Hamlet har en vän som heter Ofelia.
De berättar med ord och kroppsspråk om sina känslor, de är glada,
arga, ledsna och ångerfulla. De leker att de bråkar, dör och dödar.
Slutet är glatt och alla blir vänner. Föreställningen kan bland annat
upplevas som spännande, rolig, sorglig och stämningsfull.
Efter föreställningen: Dansarna låtsas att de ska börja om föreställningen och går av scenen. Lamporna släcks och glad dansmusik
kommer på. Lamporna tänds och alla dansarna kommer tillbaka
upp på scenen och dansar. De bjuder upp publiken att vara med och
dansa. En måste inte dansa om en inte vill.
För frågor, kontakta John Niklasson:
John.niklasson@regionteatervast.se, 0768 – 544 075

Det förekommer rök i föreställningen. Röken kommer från en rökmaskin som en av dansarna håller i handen vid tre tillfällen, när
Hamlets pappa, riddaren är med. Röken är helt ofarlig vattenånga som luktar lite konstigt.
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