NOMINERAD TILL BÄSTA BARN/UNGDOMSPJÄS 2015 AV .
SVENSKA TEATERKRITIKERS FÖRENING

Av MATS WAHL

”Vad det rör sig om är helt enkelt riktigt god teater...”

PÅ SCEN

”...den grabbiga sexualkulturen får ställas till svars”

Hanna Ullerstam
Emanuel Claesson
Magnus Sundberg
Martin Östh

”I Kentaur har de nämligen råkat hemligheten bakom att inge bestående lärdomar...”
Tobias Holmgren, Göteborgs-Posten 150221
”Igenkänningsfaktorn var hög och det var väl därför de såg teatern tysta med halvöppen
mun och inte en enda dum kommentar... Jag vill framföra mitt varma tack för jag fick
förmånen att se detta tillsammans med mina elever och i förlängningen gav det mina
elever ett bestående intryck och eftertanke.”
Anna Stävlid Magnusson, lärare åk 8 Alléskolan Lerum

Bakom nätväggarna i ett källarförråd möts fyra ungdomar för att
diskutera det sexuella övergrepp de gemensamt begått mot en
klasskamrat. Vem har gjort vad och vem ska bära skulden? Och
vad ska de säga till polisen?
Under den senaste tiden har sexuella övergrepp och ofredanden blivit
en ännu mer brännande fråga. Men när de skyldiga väldigt sällan blir
straffade är det viktigt att arbeta förebyggande.

TEKNIK
Nicklas Jörgner
REGI
Erik Åkerlind
KONTAKT
Onyx Kulturproduktion
mob: 0766 - 50 13 20
info@onyxkulturproduktion.se

Som komplement till föreställningen finns en lärarhandledning och
pedagogiskt material som tagits fram i samarbete med Macho-fabriken/
Män för jämställdhet (som arbetar med manlighetsnormen) att använda Göteborgs Dramatiska Teater
vid diskussioner kring pjäsen. Pjäsen lämpar sig utmärkt för
Stigbergsliden 5B
Skapande Skola.

Turnerar under 2017-2018.
TURNEFAKTA:
Målgrupp: Åk 7-9, gymnasiet, vuxna
Speltid: Ca 90 min
Pris: SEK 20 000,— 1:a föreställningen. SEK 22 000,— inkl. diskussion
2:a föreställningen samma dag och plats SEK 18 000,—
Logi: 5 personer
Spelyta: 5x5 m, höjd minst 3 m
Ljus: Mörkläggning. Trefas. 16A. Lampor och ljusrigg har vi med oss.
Bygg/rivtid: 3/1 h.
Övrigt: Scenen är kvadratisk med galler runt. Publik gärna från 3 håll.
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