8 - 12 år

HEJ SVERIGE!
Om att vara ganska stor och bo någonstans mitt i...eller vid sidan av...
Ett projekt där eleverna får reflektera över sin plats på jorden genom den
högkvalitativa föreställningen Hej Sverige! med efterföljande workshop.

-Jag tycker att det är viktigt med vatten, alltså det
är bra att ha vatten annars kan man dö.
-Min hemmakänsla är att gå till alla rum och läsa
böcker där.
-Jag ser en häck. Den ser ut som vanligt.
Hur låter det när barn själva får beskriva sin verklighet? Vad har era elever att säga om sin plats på
jorden?
Vi är nyfikna på barns egna ord om sin plats och i det
här projektet får era elever se den roliga, rappa och
tänkvärda föreställningen Hej Sverige! som helt baseras på barns egna ord om sin plats på jorden.
Därefter får era elever arbeta med våra auktoriserade
dramapedagoger eller med våra skådespelare i en
workshop där de genom teaterövningar och diskussioner får utforska sin egen plats samt få tillgång till
sina egna estetiska uttryck.

Kaj Ahlgren och Pernilla Göst gestaltar rörligt
och respektfull situationer utifrån citat och
skärvor ur barnaliv i Hej Sverige!.
SvD
Det var länge sen jag såg en så bra pjäs som vi kan
koppla till skolans värdegrundsarbete!
Lärare i på Lilla Albyskolan
Det är så roligt när det är en
vuxenpjäs och en barnpjäs i ett!
Lärare i Botkyrka kommun

Teater Pero har lång erfarenhet av att arbeta med
Skapande skola och våra projekt är alltid mycket
uppskattade.
TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stat, Stad och Region.

info@pero.se
08-458 92 10
www.pero.se

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp: 			
8 - 12 år
Turné: 				2022-2023
Antal tillfällen: 		
2 (Föreställning 45 min + Workshop 60 min)
Kontakt: 			
Karin Westholm
				karin@pero.se
				
tel. 08 - 458 94 10
Maxantal föreställning:
90 pers. alt. enl. myndigheternas rek.
Maxantal workshop: 		
1 klass/workshop delvis indelad i halvklass
Föreställningens behov:
Golvyta inkl. publikplatser 6 X 9 meter
				(OBS! Under pandemin håller vi avstånd och spelar 		

				
därför i scen/salong - sittning.)
				Takhöjd 3 meter

				Mörkäggning av lokal krävs
				
El 2 X 10 Amp.
				
Byggtid 3 timmar
				
Rivtid 1,5 timma
				
Bärhjälp krävs
				
Vi tar med egna publikplatser
Workshopens behov:		
Tillgång till två lokaler på skolan klassrum 		
				eller grupprum
Priser Föreställning:		
				
				
				

12 000 kr
8 000 kr för 2:a fst samma dag och lokal
kostnad för resa 80 kr/mil
Avgår ev. subvention i din region

Priser Workshop:		
				
				

6 000 kr
5 500 kr för 2:a ws samma dag och skola
kostnad för resa 80 kr/mil alt. tåg/buss

Vid turné utanför Sthlm
tillkommer:			
				
				
				

Traktamente 425 kr/person/natt
Logi: hotellstandard, enkelrum
Föreställning spelas av 2 pers.
Worskhops genomförs av 2 pers.

		
		

Moms 25% tillkommer på alla kostnader
Med reservation för prishöjning 23/24
Postadress: Box 706 120 02 Årsta

