
EXTRA FÖRBEREDELSE: KLEOPATRA



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Kleopatra

Syfte med detta dokument är att tillgängliggöra och under- 
lätta 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. 

En tekniker kommer ut och släpper in. Ni leds sedan in till spel-
platsen, där ni får sitta i en gradäng (en liten läktare). En  
tekniker som kör ljud och ljus är placerad i eller bakom gradäng-
en. På den mörkt färgade scenen finns en bil och en projektions-
duk, där filmer spelas upp under föreställningens gång.  

Endast skådespelarna får vara på själva scenen nedanför, och det 
finns inte plats att sitta på golvet. Om någon är rullstolsburen så 
behöver ni anmäla detta i förväg, så kan en del av gradängen tas 
bort och lämna plats för rullstolen. Det går inte att sitta på golvet 
eller på en stol.  

Ljuset kommer från lampor placerade ovanför och på sidan om 
scenen, och är både vitt och färgat. Det ligger en ljusramp på 
golvet mellan scenen och publiken.  När det startar blir det först 
nästan helt mörkt. Publiken har inte så mycket ljus riktat mot 
sig. Det finns även mindre LED-ljuslampor placerade i pelarna på 
sidan om scenen, och i bilen som står på scenen.  

Ljudet kommer från högtalare som är placerade ovanför och bak-
om scenen. Det är musik, radioljud från bilen och ljud i samband 
med filmen som ibland visas på duken. Ibland spelas ganska hög 
musik, och det kan höras dunsar och liknande ljud emellanåt. 
Ibland skriker skådespelarna eller pratar argt till varandra. 

Det finns lite rök i rummet när publiken kommer in, och kommer 
lite mer under föreställningens gång. Det är helt ofarligt att andas 
in.  

Publiken sitter på sina platser genom hela föreställningen.
Den som vill sitta lite mer gömd kan välja en plats längre bak i 
gradängen. Den som behöver gå ut och komma in igen tar hjälp av 
en lärare. En tekniker finns även tillgänglig nedanför eller bakom 
gradängen, som kan hjälpa till att hitta tillbaka.  

Föreställningen rör sig kring historien om Kleopatra, men är förlagd 
till en modern fantasitid uttrycksmässigt. Karaktärerna och händel-
serna är de historiskt riktiga, men det som utspelas är fantiserat. 
Ämnen som berörs är historiska händelser, makt och maktspel, rela-
tioner (även sexuella), fest, mord, krig och misshandel. Vissa scener 
är humoristiska, vissa ledsamma. Mot slutet får vi se en kort sekvens 
av kvinnomisshandel, som spelas tydligt teatralt. Det förekommer 
likaså ett teatralt självmord med ett svärd på slutet. Det är starka 
känslor och starka uttryck i en teatral miljö. 

Scenerna är inte menade att vara stötande, men kan möjligen 
ändå upplevas så för den som har egna erfarenheter. Den är visuell 
och häftig i sitt uttryck, med starka färger, stor kostym och mycket 
smink. Det är en tragedi som slutar i elände, men den innehåller 
också en hel del humor. 

Föreställningen kan upplevas som en magnifik teaterupplevelse, 
vacker och spännande. Den kan upplevas som obehaglig, skräm-
mande och sorglig men även rolig, häftig och känslomässigt stark.

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