EXTRA FÖRBEREDELSE:
VÄLKOMMEN

Information till lärare med elever som
behöver extra förberedelse - Välkommen
Syfte med detta dokument är att 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.
Skådespelarna kommer ut från lite olika håll strax innan insläpp,
och minglar. En scentekniker kommer ut och samlar ihop alla på
led, för att sedan släppa in gruppvis i scenrummet via en upplyst korridor. Där inne blir ni anvisade en matta som varje grupp
sätter sig på.
Alla sitter på golvet. Om någon behöver sitta i sin rullstol eller
sitta på en vanlig stol behöver det meddelas i förväg. Publiken är
placerad på mattor i scenrummet, och skådespelarna finns i
mitten, emellan publiken och ibland utanför rummet. Det går
inte att gömma sig, men för den som behöver gå ut går det bra
tillsammans med en lärare. Det går att gå ut genom fransarna, och komma tillbaka samma väg. En tekniker finns till hands
som kan lotsa vägen. På ena sidan utanför scenrummet sitter en
tekniker som kör ljud och ljus, och båda teknikerna rör sig runt
i rummet ibland. Publiken deltar och rör sig också i vissa scener,
men allt deltagande är frivilligt. En röst hörs emellanåt i högtalarna och ger instruktioner.
Inga starka dofter eller rök förekommer. Ljuset kommer uppifrån
och är placerat i en ställning som kallas tross. Ljuset har olika
färger och kan ibland lysa mer på vissa ställen. Även publiken
får ljus på sig. Ljudet kommer från högtalare som är placerade
i trosspelarna (ställningens ben), och består av både musik och

ljud. Det är inte så hög volym. Det finns fläktar placerade i
trossen som surrar lite när de slås på.
Skådespelarna pratar ibland till publiken, men det är frivilligt att
svara. Vid ett tillfälle får alla möjlighet att rita en enkel bild, som
läraren sedan tar med till skolan. Eftersom publiken ibland är delaktig i vissa moment, kan det vara bra att höra instruktionerna från
högtalarna. Lärarna kan hjälpa de barn som behöver stöd i att höra,
eller annat stöd för en bra upplevelse.
Föreställningens innehåll: De fyra karaktärerna har olika specifika egenskaper som tas upp på olika sätt genom föreställningen. En
lyser, en är blyg, en är kramig, och en är klumpig och allt fastnar på
den. De bjuder in till kalas, de leker, de sjunger och berättar. Även
publiken får i en scen möjlighet att fundera på hur den helst skulle
vilja bli välkomnad.
En av karaktärerna tycker sig inte bli bjuden på kalaset, och
publiken få fundera hur de själva upplevde inbjudningarna. En
av karaktärerna tror inte på sig själv och gömmer sig under en
matta, men lösningen blir att alla dansar tillsammans. En bebis
dyker oväntat upp, och måste tas omhand. Vid ett tillfälle är det en
karaktär som först inte blir insläppt, och reagerar med rädsla på
det.
Föreställningen kan upplevas som lugn, rolig, rörig, igenkännande,
känslofylld och tänkvärd.
Efter föreställningen: Publiken går ut genom en dörr och vidare ut
ur rummet tillsammans med en tekniker. Skådespelarna följer med
ut.
För frågor, kontakta Helena Wilén:
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81.

