
EXTRA FÖRBEREDELSE: STÅ UPP!



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Stå upp!

Syfte med detta dokument är tillgängliggöra och underlätta 
scenkonstupplevelsen för barn och unga som behöver extra 
förberedelser. Texten avslöjar delvis olika överrasknings-
moment 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. 

Ni tas emot utanför spellokalen av en tekniker eller publikvärd. 
En tekniker kommer sedan att släppa in till föreställningen, och 
på vägen in står en annan tekniker och ber dig säga ditt namn i 
en inspelningsapparat. Det kan vara lite knepigt att komma för 
sent, eftersom en då missar inledningen. Men föreställningen i 
övrigt fungerar för ut- och insläpp. Ta kontakt med den tekniker 
som inte står vid mixerbordet om behov uppstår.

Publiken står upp ibland och förflyttar sig vid något tillfälle, men 
sitter mest på bänkar utan ryggstöd. Eventuellt kan en sitta på 
golvet eller be om en stol med ryggstöd om behov finns. Ta i så 
fall kontakt med önskemål om detta i förväg. Rullstol bör också 
anmälas i förväg, så teknikerna kan göra plats för detta.
 
Ljuset är placerat i de fyra ljustornen i hörnen bakom publiken. 
Eftersom publiken sitter mittemot varandra kan det hända att  
någon får ljus mot sig vid något tillfälle. Det är både vitt och  
färgat ljus, även strålkastare förekommer. Vid ett tillfälle mot 
slutet (efter att publiken varit ute och tagit på sig grå kläder) 
finns lysrör placerade i en rundel på golvet. Publiken placeras då 
utanför cirkeln runt dessa ljus (se foton och trailer).

Ljudet kommer från fyra högtalare, som är placerade i ljustornen 
som står i varje hörn av spelplatsen, förutom skådespelarnas tal 

som inte är i mikrofon. Ljudet består av musik, sång, instruktioner 
och olika ljudillustrationer.

Inga starka dofter eller rök förekommer i föreställningen.

Allt aktivt deltagande i föreställningen är frivilligt! I början är alla 
placerade i mitten stående men om en behöver sitta så går det. 
Sedan sitter publiken på bänkar (se ovan), men kan också välja att 
stå en stund om en vill. 
Vid ett tillfälle går publiken ut till en närliggande lokal och blir 
uppmanade att klä på sig en tröja och byxor över sina kläder. 
Speciella lösningar för rullstolsburen finns. Det går att säga nej. För 
den som vill finns möjlighet att stanna kvar i rummet.

Skådeplatsen befinner sig mellan bänkraderna som är vända mot 
varandra. Skådespelarna kan ta kontakt via tal, men en behöver 
inte svara. Om en inte vill bli kontaktad kan en till exempel titta 
bort. Det är svårt att ”gömma sig” i rummet, men det går att gå ut 
om det behövs. Ingen tekniker kan dock följa med ut.

Historien baserar sig på berättelser om olika ickevåldsaktioner mot 
orättvisor i verkligheten som fungerat bra. Den berättas av tre per-
soner (skådespelare) som är en del av den fiktiva ramberättelse som 
inleds med att alla (även publiken) blir satta i ett provisoriskt häkte 
tillsammans. Det finns två personer (tekniker) som fungerar som 
vakter. Ingen av dem beter sig dock provocerande. Det finns partier i 
historien som kan upplevas sorgliga, upprörande eller ifråga- 
sättande beroende på tidigare erfarenheter. Det finns också  
positiva, peppande och uppmuntrande delar. Föreställningen  
innehåller flera sångnummer, samt filmer och animationer på bild- 
skärmar. 

Förberedande film entrén:  
https://vimeo.com/356160948/52f331dc3e

För frågor, kontakta Helena Wilén: 
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81. 
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