PROJEKTSTÖD

Får man skita i allt, i alla? Får man lämna allt, sin familj till exempel, om den är jävligt jobbig,
om den tycker saker och lägger sig i hela tiden, om ens mamma är alldeles för arg, om ens
lillebror behöver en alldeles för mycket?
När Belle träffar Odjuret är det meningen att allt ska bli bra. Bara mamman får träffa honom
så att hon förstår att han inte alls är ett odjur, bara allting lugnar ner sig och… Det blir ännu
värre. Och konflikterna eskalerar och plötsligt måste Belle välja och hur är det meningen att
man ska tänka om allting och allt är kaos.
Odjuret är en resa om att gå från barn till vuxen och hur är det egentligen, finns det ett odjur i
oss alla?

AV Annika Nyman | REGI Marie Parker Shaw | SCENOGRAFI & KOSTYM Kajsa Hilton Brown | LJUSDESIGN Ida Eklund |
KOMPOSITÖR & LJUDDESIGN Gustaf Malmros | TEKNIK Cecilia Appelquist | DEKORTILLVERKNING Ed Wood, Pehr Ellgård, Valle
Westesson
MEDVERKANDE Mats Granath, Lillemor Hjelm, Sakib Zabbar & Stina Hwatz
URPREMIÄR: 28/2 2020 på Månteatern
PUBLIKANTAL: 70 inkl vuxna.
MÅLGRUPP: Åk 7-9, Gymnasiet
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD: 65 min, 2 föreställningar dag
LOKAL: 10 x 9 m plan yta inkl. medtagna sittplatser
Föreställningen kan ej spela mot befintliga sittplatser.
Mörkläggning erfordras.
TAKHÖJD: 3.5 M
EL: 3-fas, 16 Amp, Europahandske
BYGG-/RIVTID: 4h/2h
BÄRHJÄLP: 2 vuxna personer med god kunskap om lokalen
under hela bär-, bygg- och rivtiden. OBS tunga lyft kan
förekomma.

TURNÉPRIS: 14 000 kr för första föreställningen, 9 000 kr
för andra föreställningen och nästkommande, utifrån att vi kan vara i
samma lokal utan fler bygge och riv.

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se

Offentliga föreställningar 16 500 kr för första föreställningen 11 500 kr för
andra föreställningen och nästkommande, utifrån att vi kan vara i samma
lokal utan fler bygge och riv.

www.manteatern.se

Traktamente, milersättning och boende tillkommer utanför Skåne. 25%
moms tillkommer på turnéföreställningar.
SKAPANDE SKOLA/WORKSHOP: Skrivworkshop med författare.
Kontakta oss för mer information.
TURNÉ: VT & HT 2022
För aktuella turnétider, vänligen kontakta oss.

MED STÖD AV

PRESSRÖSTER
Vi sitter nära skådespelet och runt om de agerande. Det placerar oss mitt i händelseförloppet och det är fascinerande att se
skådespelet alldeles framför sig, ja nästan inne i Belles huvud.

..det slår gnistor om replikväxlingen. Stina Hwatz fångar skickligt
Belles frustrerade vanmakt, på en gång purung i sin förälskelse och
brådmogen i sin luttrade livsleda.

Stina Hwatz, i rollen som Belle, gör en väl avvägd tolkning. Hennes
tonläge är mer uppskruvat än hennes motspelares men det fungerar med tanke på kriget inom henne och ungdomens sturm und
drang; det är suget efter frihet, efter egna beslut, efter något annat,
vad som helst bara inte det här.

Som publik kommer vi nära och sitter i Kajsa Hilton-Browns smarta
scenografiska lösning praktiskt taget med vid köksbordet när drömmarna bryts mot omgivningens förväntningar.

I sammanhanget är det ett genidrag att placera oss så tätt inpå.
Det skulle kunna kännas obehagligt men gör inte det. Istället gör
det Belles inre drama bara än mer drabbande.
Ralph Bretzer, Skånska Dagbladet
https://www.skd.se/2020/03/01/odjuret-pa-insidan-bryter-sig-loss/

Mamman, som så lätt kunnat bli en oförstående häxa, blir i Lillemor
Hjelms fina gestaltning och Marie Parker Shaws lyhörda regi
väldigt mycket människa
Boel Gerell, Sydsvenskan
https://www.sydsvenskan.se/2020-02-28/besten-i-betraktarens-oga

PUBLIKRÖSTER
En årskurs 7:a såg Odjuret och arbetade med föreställningen i
klassrummet efteråt. Här är ett axplock av deras tankar.
På frågan vem är Odjuret svarade de:
Jag tror inte Odjuret är en specifik person i berättelsen. Jag tror att
Odjuret är när de missförstår varandra och blir arga.
Odjuret = Är en känsla. Jag tror odjuret är en kombination mellan
rädsla och ilska.
Jag tror att odjuret är det alla har inom sig när de blir så arga.
Odjuret = Är en persons agerande när hen är som mest arg. I
teatern nämnde de odjuret i samband med pojkvännen
De fick även svara på vad var mest intressant i föreställningen:
Det som var mest intressant på teatern var att “scenen” var väldigt
liten och man var väldigt nära skådespelarna. Det var också
intressant att de beskrev det från tjejens perspektiv och att man får
höra hennes tankar

Det mest intressanta enligt mig var när de skrek på varandra. Det
kändes som på en fotbollsmatch när man kastades rakt in i
hetluften. Kändes som man kom rakt in i något och kunde associera
till och känna med. Det kändes som att det var på riktigt.
Jag tyckte att det var intressant när man fick lyssna på hur tjejen
Bell som då var en tonåring tänkte. Vissa saker kunde jag relatera
till vilket jag gillade med teatern. Bells lillebror Bills agerande på
hela situationen om Bells nya pojkvän och hennes mamma tyckte
jag också gjorde teatern mer intressant. Jag har också systrar och
kände igen mig när det kommer att välja en sida. Att man bara vill
göra det som man tror blir bäst för alla.
Skådespelet var dessutom mycket bra och karaktärerna var väldigt
verkliga. Det var relativt lite rekvisita. Hon rörde sig mellan husen/
lägenheterna i endast ett rum.
Jag tyckte att mest intressanta i teatern var att det inte fanns en
“ond” eller en “god” person. Alla i teatern hade sina egna problem
och det fanns ingen hjälte.
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Skolans värdegrund och uppdrag:
Förståelse och medmänsklighet
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse.”
Skolans uppdrag
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild,
text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.”
Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra
människors situation och utvecklar en vilja att handla också med
deras bästa för ögonen
2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom
språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom
om samhällets kulturutbud.
2.6 Skolan och omvärlden
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med
kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför
skolan som kan berika den som en lärande miljö
Historia
Syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar
såväl kunskaper om historiska sammanhang,som sin historiska
bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att
det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen
om framtiden. (…)Den ska också bidra till attt eleverna utvecklar
historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse
för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
Samhällskunskap
Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar
varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar.
Centralt innehåll
I årskurs 7-9
Individer och gemenskaper
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnade och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell
läggning.
Information och kommunikation
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation
via elektroniska medier.

Svenska
Syfte
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt
berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk,
den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll
Årskurs 7-9
Läsa och skriva
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till
deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter
där ord, ljud och bild samspelar.
Tala, lyssna och samtala
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
Berättande texter och sakprosatexter
Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och
dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Språkbruk
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper
och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Biologi
Årskurs 7-9
Kropp och hälsa
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

