EXTRA FÖRBEREDELSE:
PÅ VÄG

Information till lärare med elever som
behöver extra förberedelse - På väg
Syftet 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.
Ni blir insläppta av en tekniker till ert klassrum eller annat rum
på skolan, kanske gymnastiksalen. Men först kommer en av
skådespelarna ut och hejar på er. Om någon kommer sent så går
det bra att smyga in ändå och sätta sig hos de andra i klassen.
Ni kommer att sitta på mattor på golvet, och kanske några på
stolar bakom om ni är många. Det går bra att välja var en vill sitta
om en har särskilda behov, det är bra om läraren hjälper till i så
fall. Det är också bra att anmäla i förväg om det finns rullstol, så
kan teknikern göra plats för det.
Det vanliga ljuset är tänt i rummet. Det finns ett riktat ljus som
lyser och blinkar lite, riktat mot scenografin och skådespelarna.
Ljudet kommer från högtalare som är placerade bakom och bredvid skådespelarna. Det är musik, ljudeffekter, tal och sång. Det är
inte så högt, men om en ändå tycker det är för högt är det lätt att
hålla för öronen. Det går också att få låna hörselkåpor om en är
orolig för ljudet.
Inga starka dofter förekommer i föreställningen.
Det förekommer ingen rök, men lite såpbubblor mot slutet.
Publiken sitter på sina platser genom hela föreställningen.
Rollfigurerna ställer lite frågor allmänt till hela publiken i början.
Det är frivilligt att svara. Den som har behov av att ”gömma sig”
kan välja en plats längre bak.

Historia: Två rymdfigurer landar med sitt hemmagjorda rymdskepp.
De har blivit utsända för att leta efter arbetare till sin planet. När
farkosten sedan går sönder funderar den ena på att stanna kvar,
men det stressar den andre som vill resa vidare. De kommer fram till
att de vill göra något nytt, men olika saker.
Föreställningen kan upplevas som rolig, avkopplande, igenkännande och kanske lite sorglig mot slutet.
Det är många sånger i föreställningen, några kanske ni känner igen
men med ny text.
För frågor, kontakta Helena Wilén:
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81.

