
Varmt välkomna på teater. 
På riktigt! 
Vi har denna termin köpt in extra många 
föreställningar för att ha möjlighet att erbjuda 
så många elever i årskurs 5 som möjligt att se 
kulturgarantin i teater på plats på Månteatern. 
Detta kommer ske utan att klasserna blandas 
med andra skolor på samma föreställning. Barn 
och skolförvaltningen gör ett undantag för de 
restriktioner som ligger gällande besök på kul-
turgarantin och låter er skolor göra valet om 
ni vill se föreställningen på plats eller streamad 
på skärm från klassrummet. 

Om er skola har parallellklasser som ändå ses 
dagligen så vill vi att ni bokar en och samma 
föreställning. Om er skola bara har en klass i 
årskurs fem så är det enbart den klassen som 
kommer att bokas in.

Alla skolor som inte har gång eller cykelav-
stånd till Månteatern kan boka egen buss för 
att ta sig till arrangemanget. Ni behöver inte 
söka transportresurs för detta. Mer info om 
hur ni bokar ser ni längre ner i inbjudan.

Om föreställningen
Tänk att få vara drottning. Att få bestämma all-
ting. Bestämma precis allting.  Men. Samtidigt 
inte få bestämma någonting. Sverige har haft 
54 drottningar och endast fyra av dem har 
varit regenter. Jag är Drottning är en sprakan-
de historielektion fylld av humor och allvar, 
skriven och regisserad av Helena Röhr.

Datum för föreställning på Månteatern
22 april till 28 maj kl. 9.30 och 13.00

Boka så snart ni kan för att garanteras en plats 
på föreställningen om ni vill se den på Mån-
teatern.  Föreställningen ges på Månteatern, 
Bredgatan 3 i Lund och är 65 minuter lång.

Datum för streamad föreställning
Om föreställningstiderna blir fullbokade  
erbjuds klassen att se föreställningen digitalt 
den 11 maj.

Bokning av buss
Ni bokar själva era bussar och beställer dem 
i skolans namn och med en kontaktperson. 
Fakturor ska alltid ställas till er egen organisa-
tion och attesteras av er själva. När fakturan 
kommer kollar ni att den stämmer och cirkule-
rar sedan vidare den i raindance till LJN6226 
Fristående skolor betalar fakturan själva och 

fakturerar sedan oss med fakturan som under-
lag. Tänk på att er faktura eller bokföringsor-
der ska ha skickas in senast 2 månader efter att
resan har gjorts för att bli godkänd.

Kontakt
För information eller frågor om kulturgarantin 
och ersättning för resa kontakta:
Lina Jensen, kulturutvecklare barn och unga
046-359 62 26, lina.jensen@lund.se

För frågor om föreställningen, lokalen, covid 
anpassningar, kontakta:
Henrik Hulander, producent på Månteatern
070-20 80 454, henrik@manteatern.se

För årskurs 5, vårterminen 2021 
Jag är drottning
Månteatern 

Här hittar du bokningen 
och mer information om 

föreställningen

Kopplingar till läroplanen 
Historia: Hur historiska personer och händel-
ser har framställts på olika sätt genom olika 
tolkningar och under skilda tider. Samhälls-
kunskap: Könsroller och hur de framställs 
i medier och populärkultur, avsändare och 
syfte samt ett källkritiskt förhållningssätt.

Foto: Henrik Hulander

Om Kulturgarantin 
En gång per stadie blir varje barn som går i för- och grundskola i Lund inbjuden till att ta del 
av en professionell kulturupplevelse. Vi kallar det Kulturgarantin Lund och den är tänkt att 
utgöra en miniminivå som alla får ta del av. Alla barn som går i för- eller grundskola i Lunds 
kommun är välkomna oavsett var de är skrivna och oavsett om skolan är kommunal eller 
fristående. Inom Kulturgarantin finns platsgaranti för varje elev, det är varje barns rätt att få 
samma möjligheter att uppleva kultur!
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