
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
SILENT DISCO



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Silent Disco

Syftet 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. 

En tekniker kommer ut till er och hälsar alla välkomna in i spel- 
lokalen. 

Inne i spellokalen placeras publiken längs väggarna. Det är ingen 
speciell ljussättning i rummet.  

I rummet finns en dansare. Dansaren är klädd i tights och luv-
tröja. Dansaren dansar i mitten av rummet och söker då och då 
ögonkontakt med publiken, men säger inget.  

Varje person i publiken får en egen mp3-spelare med tillhörande 
hörlurar. Du får instruktioner om hur du ska använda  
mp3-spelaren, och du kan också se den här videon om hur  
spelaren fungerar https://vimeo.com/451130721/2ced4280ff

I mp3-spelaren får du instruktioner om föreställningen, hur du 
ska använda spelaren och till viss del hur du ska röra dig. Allt är 
en del av föreställningen, men det är frivilligt. Du kan när som 
helst fråga teknikern eller medhjälparen om hjälp om du behöver 
det. 

Under föreställningen kommer teknikern och medhjälparen ha 
munskydd och handskar på sig för att minimera smitta av covid-19. 

Vid två tillfällen i föreställningen uppmanas du att ta av dig dina 
hörlurar och musik spelas i högtalarna. Vid andra tillfället uppma-
nas du också att själv dansa. 

För den som behöver gå ut en stund så går det bra tillsammans med 
en lärare och sedan komma tillbaka. Tekniker och medhjälpare finns 
tillgängliga och kan hjälpa till vid ut- och insläpp. 
Efter föreställningen samlar dansaren publiken och det finns tid för 
frågor. 

Föreställningen kan upplevas som rolig, inspirerande, som klassisk 
teater, som en boost, som en bekräftelse eller ett ifrågasättande 
beroende på ens egen situation och den egna världsbilden.
entrén. 

För frågor, kontakta Ulrika Liljedahl:
ulrika.liljedahl@regionteatervast.se, 0768 54 41 00. 
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