Tänk att få vara drottning. Att få bestämma
allting. Bestämma precis allting.
Vilken mat jag ska äta, vilka kläder som ska sys upp till mig, hur
länge jag får sova på morgonen, vilka som ska umgås med mig,
vilken film vi ska se, hur stora fester vi ska ha, vad vi ska skratta
åt. Men. Samtidigt inte få bestämma när jag ska lämna slottet,
inte bestämma när jag ska gifta mig, när jag måste ha sex första
gången, vem jag ska bli kär i, vart jag ska bo, eller bestämma om
jag överhuvudtaget vill vara drottning eller inte.

av humor och allvar om dessa fyra drottningar, Drottning Sigrid
Storråda, Drottning Margareta Valdemarsdotter, Drottning Kristina
och Drottning Ulrika Eleonora. Drottningar som har varit osynliga
i historieböckerna och varför är det så? Kvinnor med makt är ju
superintressant! Och, vad var det för makt de egentligen hade?
Skulle du vilja ha en sån makt? Hur känns det att vara drottning?
Är du drottning i ditt eget liv?

Sverige har haft 54 drottningar och endast fyra av dem har varit
regenter. Jag är Drottning är en sprakande historielektion, fylld

Föreställningen är för drottningar från 9 år och upp.

AV Helena Röhr i samarbete med Månteatern | REGI Helena Röhr | SCENOGRAFI Åsa Gjerstad & Helena Röhr | KOSTYM Åsa
Gjerstad | MUSIK Brita Björs | LJUSDESIGN & TEKNIK Ida Eklund | TEKNIK Christian Jönsson | MASK Sandra Haraldsen
MEDVERKANDE Mats Granath, Lillemor Hjelm, Sakib Zabbar & Sofia Snahr
URPREMIÄR: 11/9 2020 på Månteatern
MÅLGRUPP: Åk 3-6
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD: ca 60min,
SKOLFÖRESTÄLLNINGAR I LUND:
11/9 Skolpremiär kl 13
15/9 kl 10 & 12.30
16/9 kl 10 & 12.30
17/9 kl 10 & 12.30
18/9 kl 10

BOKA BILJETTER
Denna föreställning är en del av projektet
Upplev Scenkonst där vi tillsammans med Lunds
Kommun erbjuder kostnadsfria biljetter. Antalet
fria biljetter per föreställning är begränsat så
fråga vid bokning om det finns biljetter kvar.
Årskurs 5 är undantaget från detta erbjudande
eftersom de eleverna får en teaterföreställning
som kulturgaranti. Resor ingår inte. Det finns
transportresurs att söka för de skolor och
förskolor som ligger utanför Lunds lokaltrafiknät.
Mer info om transportresurs hittar du här
https://www.lund.se/uppleva--gora/kultur/
barn--och-ungdomskultur/kultur-i-forskola-och-skola/

COVID-19
Månteatern följer de regler och rekommendationer som finns för att säkerställa en säker och
trygg miljö, både för publik och för Månteaterns anställda. Vid örkylningssymptom ber vi er
stanna hemma, håll god handhygien och håll avstånd till varandra.
Till skolföreställningar på Månteatern kommer vi begränsa antalet publik. Vi är i samtal med
Lunds kommun om det exakta antalet. Har du frågor, hör av dig direkt till oss. I vår salong har
vi 124 platser så vi ber er att sprida ut er. Innan föreställning ber vi er vänta utanför teatern
och insläpp sker ungefär 5min innan föreställningstid. Vi rekommenderar att ni samlas vid
Linnéstatyn på Petriplatsen runt hörnet av vår huvudingång.
KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se
Sara Mortazavi 0702-59 27 37
sara@manteatern.se
www.manteatern.se

MED STÖD AV

