PROJEKTSTÖD

AV KRISTIAN HALLBERG
REGI MARIE PARKER SHAW
MUSIK MAGNUS BÖRJESON

VI VET VAR DU BOR
En elektronisk opera om yttrandefrihet

Vad gör din lärare när hen inte arbetar? Får man göra vad
som helst, utanför arbetet? Så länge det inte påverkar
undervisningen, alltså? Får man tycka vad som helst, får
man umgås i vilka kretsar som helst? Om man är en
omtyckt och kompetent lärare, får man ändå ha åsikter som
kanske inte är förenliga med skollagen?

Och vad är yttrandefrihet, egentligen? Innebär det just det,
att man får säga vad man vill, när man vill? Hur ställer sig
vårt land till yttrandefrihet för tillfället, tycker du? Tillåter vi
så mycket att vi även tillåter sådana som inte tillåter särskilt
mycket?
Vi vet var du bor är en nyskriven elektronisk opera som är
en fantasi utifrån en verklig händelse om en lärare som gick
på ett opassande möte, en rektor som hade svårt att veta
var han skulle sätta foten och studenter som försökte göra
sin röst hörd. Och allt sjungs.

URPREMIÄR: 14/9 Skolpremiär kl 13
SPELPERIOD I LUND:
14/9 kl 13 (skolpremiär)
18-20/9 kl 10 & 13
21/9 kl 10
24-25/9 kl 10 & 13
MÅLGRUPP: Åk 7 - Gymnasiet
LÄNGD: C:a 60min
PRIS: 60:-/plats inkl subvention.
Glöm inte att du kan använda Skapande skola pengar till det subventionerade priset. Till föreställningen ingår även ett pedagogiskt inspirationsmaterial för vidare arbete i klassrummet.

LYSSNA-WORKSHOP
I en demokrati är yttrandefriheten en grundsten men om demokratin ska
funka måste även lyssnandet finnas.

BOKNING & INFO:
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se

Workshopen är kostnadsfri och kan endast bokas vid köp av platser till
föreställningen Vi vet var du bor. Workshopen är framtagen av Månt
eatern och Fredrik Eklöf speciellt för Vi vet var du bor. Workshopen är 60
min, antalet i klassen får vara max 30 st och genomförs i klassrummet
efter att klassen har sett förställning. För info om tillgängliga tider, vänligen kontakta oss. Workshoparna är begränsade, först till kvarn.

Sara Mortazavi 0702-59 27 37
sara@manteatern.se
www.manteatern.se

Vi erbjuder kostnadsfria workshops i att lyssna. Workshopledaren
Fredrik Ekelöf, medgrundare av Lyssnare utan gränser kommer att hålla
klassrumsworkshops i hur vi tar in varandras åsikter och tankar. Erbjudandet är del av ett pilotprojekt som genomförs i samverkan med Lunds
kommun.
Mer info om Fredrik Eklöf och hans arbete här:
http://www.fredrikeklof.se/wp

Genom att delta i den kostnadsfria workshopen så ska pedagoger och
elever att vara tillgängliga för utvärdering av pilotprojektet.
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