Teater & dansfestival
Ronneby Teater
17-18 oktober 2017
Välkommen till årets Skolscen Sydost
som visar föreställningar för förskolan,
grundskolan och gymnasiet.

Nytt för i år!

Chans att vinna!
Du som kommer
före klockan 8.15
deltar i ett lotteri
med fina vinster.

Nytt
festivalcentrum på
Ronneby Teater.

www.blb.k.se

Träf fa alla!

Festivalkväll
med grillbuffé på
Andra Våningen.

Vad vet man?

Fulet

Teater Pero • från 13 år
www.pero.se
Tack vare internet kan vi nu ta del av senaste nytt
inom forskningen och här gäller det att hänga med i
svängarna! Vad är egentligen sant? Och hur länge är
det en sanning? Vad är alternativa fakta? Vi behöver
alla bli bra på att lära om. Och omvärdera.

Koreografin

Johanssons pelargoner och dans • 10-19 år
www.pelargonerochdans.se
En interaktiv föreställning som bygger på medverkan
där varje deltagare får hörlurar på sig. I hörlurarna
guidar en röst som säger hur deltagarna ska röra
sig, förhålla sig till sin egen kropp och relatera till
varandra. Det är med andra ord inga dansare
på scenen, utan det är publiken som skapar
Koreografin tillsammans.

Resan till dödsriket

Teater 23 • från 13 år
www.teater23.se
Kim och Sandra tålde inte sin klasskamrat Juliette.
För dem var hon bara ”Fulet”. Så en dag fick Kim
och Sandra idén att låsa in Fulet i sitt elevskåp. På
skämt. Men skämtet började eskalera bortom all
kontroll och snart var tragedin ett faktum…
Välkomna till en skräckföreställning i skolkorridoren.

JUCK

JUCK • från 13 år
www.juck.org
Iklädda prydliga skoluniformer juckar dansarna på
scenen och möter publiken med stenhård blick.
Bakom de propra skoluniformerna finns det plats
för sexualitet, aggresivitet, ömhet och kreativitet.
Genom dans, ljus och ljud förmedlas berättelser
om vad kvinnlighet är och vad det kan vara.

200 ord för snö

Teater Sagohuset • från 9 år
www.sagohuset.nu

En lekfull och humoristisk berättarföreställning ur
den Grekiska mytologin. Ensemblen låter er möta
några av mytologins giganter i ett fartfyllt och musikaliskt fyrverkeri. Under en fantastisk timme reser vi
ned till dödsriket och tillbaka. Tillsammans och med
en scenkonstnärlig uppfinningsrikedom utöver det
vanliga utlovas en hisnande färd.

Pinamackorna • från 14 år
www.pinamackorna.se
Samerna har 200 ord för snö, dess kvalitet och
egenskap, snöns själ. Det är en vacker tanke.
På ett sätt kan man säga att Pinamackornas
föreställning handlar om snö, eller rättare sagt-om
alla ord som finns för snö och alla ord som saknas
för kärlek.

LÅR

wecollective • från 12 år
www.wecollective.se
LÅR är showen där låren hyllas, glittrar, fnittrar,
känns igen, ifrågasätter och är självklara! Låren är
trötta på att hamna i skymundan, trötta på känslan
av att vara pinsamma. LÅR kan vara början på
något, en känsla som känns igen, celluliter och
skakningar som är och bejakas.

Foto: Ilkka Häikiö

Vid vissa föreställningar finns en ”äppelmärkning”.

Foto: Amelie Herbertsson

Det betyder att föreställningen passar bra i sär- och/eller träningss

HOPPET – för jag dog inte

Pantomimteatern • från 10 år
www.pantomimteatern.se

Vi möts på nyheterna, på bussen, i skolan. Och de
ensamkommande flyktingbarnen har en historia
att berätta: om en barndom som inte fick fortsätta,
om krig och flykt. Nu är deras historia en del av vår
gemensamma historia.

Offline

Gothenburg English Studio Theatre • 13-16 år
www.gest.se
Offline talks about freedom of information and our
identity. Online you can be whoever you want to be – if
you´re not satisisfied with your life, create a new one.
But what happens when it all gets out of control?
Pjäsen framförs på engelska.

Hetero

Regionteatern Blekinge Kronoberg • 13-15 år
www.regionteatern.se
Hetero är en klassrumsföreställning om heterosexualitet. Vissa tycker att heterosexualitet är jättetrist.
Lite grått. Och väl normalt. Men det kan ju också
vara jättegulligt!
Benämningen ”heterosexualitet” är inte särskilt
gammal. Och inte särskilt använd, ens idag. Vissa vet
knappt vad det betyder. Om du söker på ”heterosexuell” på nätet så kommer det mest upp bilder och
texter om människor som inte är heterosexuella. Som
om heterosexualiteten inte kan existera för sig själv.
Det kräver en motsats.

Vem?

Månteatern • 3-6 år
www.manteatern.se
Möt Nalle, Katt, Kanin och Nallegrisen i deras knasigt
underbara men fullt normala tillvaro, där de stökar
och bökar runt bland enkla men svåra vardagligt
trassliga situationer.

Foto: Henrik Hulander

ola, ofta till en äldre publik än angiven målgrupp dock!

Adjö Herr Muffin

Teater Allena • 6-12 år
http://scenkonstportalen.riksteatern.se/
produktion/4607
Herr Muffin sitter i sin skokartong och funderar över
livet. En gång var han frisk och stark, men plötsligt
en tisdag fick han ont i magen. Det gör ont när han
nyser och veterinären säger att det inte går att göra
något mer. Herr Muffin minns sitt med marsvinsmått
mätt, rika liv. Han har levt med sin fru och sex små
lurviga barn. Han tänker på alla gurkorna, det lilla blå
huset med brevlåda, maskrosorna och alla gånger
Martin (7 år) tagit upp och kelat med honom.

Pappa är ute och cyklar

Teater 23 • 6-10 år
www.teater23.se

Cykelreparatören Eddie och sonen Freddie har
börjat ha hemligheter för varandra. Hemligheter om
att Freddie i smyg önskar sig en skateboard på sin
födelsedag och hemligheter om vad pappa Eddie gör
på stan med fickorna fulla med verktyg. Dessutom är
en mystisk sabotör i farten och förstör alla stadens
skateboards…

Komet/Astro 1.0

Relativ Dansproduktion • 3-9 år/10-18 år
www.christinatingskog.se
Följ med på prövande lek med fysikaliska begrepp
och färd genom universums förunderligheter- i dansform. Om snurriga cirklar och himlakroppar…
Tänk att solen är en stjärna och kometer sten och
is som far i rymden! Varför man faller nedåt och inte
uppåt när man ramlar? I Astro 1.0 och dansmusikalen Komet prövar, leker och funderar dansarna logiskt
och kroppsligt på matte, tyngdkraft och universums
förunderligheter. Människan har i alla tider försökt
förstå och tolka det himlavalv som omger oss alla,
stora som små, lika som olika.

Foto: Christina Tingskog

Marmelad

Ensamma krigare

Claire Parsons Co • 2-6 år
www.claireparsons.com

Teate Pero • 10-13 år
www.pero.se

Marmelad är en mumsig, mjuk och sensorisk
föreställning kring att mötas, vändas och röras runt.
Två dansare i en fluffig rosaröd värld, utforskar
tillsammans med publiken vad marmelad kan vara
– körsbär, fikon, jordgubb, inuti, upp eller ned?

En klassrumsföreställning om utsatthet, hämnd
och försoning. Vi får möta två skådespelare som
berättar om sin uppväxt. Den ene utsattes under sin
mellanstadietid för mobbning. Den andre var den
som mobbade. Minnena blir till en rafflande, rasande
berättelse om att ta saken i egna händer.

Mirabell och Astrakan

Regionteatern Blekinge Kronoberg • 4-6 år
www.regionteatern.se
En lekfull och existentiell pjäs om att vänta.
Mirabell och Astrakan har båda begett sig till en
lekplats för att vänta på att Någon ska komma dit.
Denna Någon ska förändra allt och lösa alla deras
problem. Men det blir inte riktigt som de tänkt sig.
För när Astrakan kommer dit är Mirabell redan där
och hon vill absolut inte att Astrakan också ska vara
där. Tänk om Någon inte vågar komma då? Hon
försöker lura bort Astrakan som i sin tur svarar med
att jaga bort Mirabell. Båda vill vara ensamma på
lekplatsen när Någon kommer. Men när de båda blir
skrämda av ett oväntat buller tyr de sig till varandra.
Sakta börjar de acceptera den andras närvaro och
bli nyfikna på varandra. Det visar sig att ingen av
dem vet vem de väntar på eller om Någon är snäll
eller farlig? Eller kan det vara så att de väntar på
varandra?

Foto: Mats Åsman

Žuvejelis
Litauens främste dockmakare och dockspelare, Linas
Zubé från Klaipeda, gästspelar hos oss med en historia som utspelar sig vid sjökanten. Vi möter snälla
människor, elaka häxor, skrockfulla varelser å en och
annan som går i fällan för att man inte kan motstå en
frestande munsbit…
Föreställningen framförs på engelska.

Foto: Ingela Gånedal

Program tisdag 17 oktober
Tid

Målgrupp

Du som kommer före
klockan 8.15 deltar i ett
lotteri med fina vinster.

Lokal

7.45

Samling/incheck och biljetthämtning

Ronneby teater

8.15

Nytt och på gång

Ronneby teater

9.05

FIKA

9.40

Vad vet man?

Speltid

Ronneby Teater
från 13 år

Hörsalen, Kulturcentrum

45 min

Koreografin

10-19 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

40 min

Resan till dödsriket

från 9 år

Knut Hahnskolans blackbox

40 min

Knut Hahnskolans aula

40 min

LÅR

från 12 år

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10.50

Fulet

från 13 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

60 min

JUCK

från 14 år

Fredriksbergs nya gym.sal

60 min

200 ord för snö

från 14 år

Ronneby teater

60 min

Vad vet man?

från 13 år

Hörsalen, Kulturcentrum

45 min

HOPPET – för jag dog inte

från 10 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

11.45

LUNCH

13.15

Offline

13-16 år

Brukets svarta sal

40 min

Koreografin

10-19 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

40 min

Resan till dödsriket

från 9 år

Knut Hahnskolans blackbox

40 min

Knut Hahnskolans aula

40 min

Slöjdhuset

50 min

LÅR
Hetero

På stan

från 12 år
13-15 år

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14.25

Fulet

från 13 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

70 min

JUCK

från 14 år

Fredriksbergs nya gym.sal

60 min

Brukets svarta sal

40 min

A-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

Offline
HOPPET – för jag dog inte
15.00

FIKA

15.45

200 ord för snö

13-16 år
från 10 år

Ronneby Teater
från 14 år

Ronneby teater

60 min

Koreografin

10-19 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

40 min

Hetero

13-15 år

Slöjdhuset

60 min

Med reservation för ändringar
Obs! Busstransport ordnas till Knut Hahn. Ingen hänsyn till lokaler behövs vid ditt val av föreställning. Information
om tider för avgång får du vid incheckning på Ronneby teater. Festivalbussar avgår från Ronneby teater.

Program onsdag 18 oktober
Tid

Målgrupp

Lokal

7.45

Samling/incheck och biljetthämtning

Ronneby teater

8.15

Nytt och på gång

Ronneby teater

9.05

FIKA

Ronneby teater

9.40

Vem?
Adjö Herr Muffin
HOPPET – för jag dog inte
Pappa är ute och cyklar
Komet

3-6 år

Du som kommer före
klockan 8.15 deltar i ett
lotteri med fina vinster.

Speltid

Fredriksbergs nya gym.sal

40 min

Brukets svarta sal

40 min

från 10 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

6-10 år

Knut Hahnskolans blackbox

45 min

Knut Hahnskolans aula

45 min

6-12 år

3-9 år

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10.55

Marmelad
Resan till dödsriket
Mirabell och Astrakan
Ensamma krigare

11.40
13.05

2-6 år
från 9 år
4-6 år
10-13 år

LUNCH

Fredriksbergs g:a gym.sal

30 min

Hörsalen, Kulturcentrum

40 min

Brukets svarta sal

30 min

B-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

På stan

Vem?

3-6 år

Fredriksbergs nya gym.sal

40 min

Mirabell och Astrakan

4-6 år

Brukets svarta sal

30 min

Knut Hahnskolans blackbox

45 min

Knut Hahnskolans aula

45 min

Pappa är ute och cyklar
Astro 1.0

6-10 år
10-18 år

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14.15

Marmelad

2-6 år

Adjö Herr Muffin

6-12 år

Ensamma krigare

10-13 år

Fredriksbergs g:a gym.sal

30 min

Brukets svarta sal

40 min

B-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

14.55

FIKA OCH MÄSSA

Ronneby teater

15.30

Žuvejelis

Ronneby teater

45 min

Med reservation för ändringar.
Obs! Busstransport ordnas till Knut Hahn. Ingen hänsyn till lokaler behövs vid ditt val av föreställning. Information
om tider för avgång får du vid incheckning på Ronneby teater. Festivalbussar avgår från Ronneby teater.

Festivalmingel med grillbuffé
och underhållning
Tisdag 17 okt kl 19.00 - Andra Våningen i gallerian Diamanten

Skolscen Sydost presenterar stolt:

Bag-A-Boo

Skamusiken uppstod i slutet av femtiotalet, när
jamaicanska musiker kombinerade sin calypso/
mento med amerikansk jazz och rhythm and
blues. Resultatet blev ett dansant sound i tydlig
baktakt, inte sällan med banala texter med
vågat innehåll.
Bag-A-Boo har genom åren gjort sitt bästa för
att förvalta arvet, både genom att skriva egna
låtar men också genom att göra sina egna tolkningar av ska-, rocksteady- och reggaealster.
Vi utlovar fartfylld underhållning i kärlekens
tecken och hoppas att ni är redo att smittas av
skönt groove och galet blås.

Entré festivaldeltagare................250:Boka biljett på festivalanmälan.

Vocals – Olof Gustafsson
Organs – Burra Olsson
Drums – Peter Påhlsson
Bass – Fredrik Forsell

Guitar – Kenneth Svensson
Saxophone – David Boulliant
Trumpet – Robban Petersson

Användbara fakta
Tips på övernattning

Tillgänglighet

Ronneby Brunnspark
Vandrarhem och
Bed & Breakfast ...............................0457- 263 00
Ronneby Brunn ................................ 0457-75 000

Tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning är begränsad i vissa lokaler. Mer info om
lokalerna finns på www.blb.k.se. Konferera gärna
med oss!

Villa Nora ......................................... 0457-314 04

Busstransport

Villa Flora Viola ............................. 0457-62 82 00

Busstransport ordnas till Knut Hahn. Ingen
hänsyn till lokaler behövs vid ditt val av föreställning. Information om tider för avgång får du vid
incheckning på Ronneby Teater. Festivalbussarna
avgår från hållplatsen utanför teaterns entré.

Hitta hit
Kolla karta/vägbeskrivning på www.hitta.se eller
www.eniro.se. Karta över spelplatser finns på
www.blb.k.se samt vid receptionen.

Lunch
Du får lunchkupong och kan välja mellan flera
restauranger på stan. Grupper och personer med
specialkost kan göra klokt i att boka! För mer info
om restaurangerna, se dokument på www.blb.k.se

Teater & dansfestival
Ronneby Teater
17-18 oktober 2017
Skolscen Sydost anordnas för att…
•
•
•
•

öka intresset och skapa goda förutsättningar för scenkonst i skolan
visa scenkonst av hög kvalitet
skapa en mötesplats för skolans kulturombud
ge ökad insikt om scenkonstens betydelse för eleverna
– från förskolan till gymnasiet

Vi vänder oss till dig som är lärare, förskolepersonal, skolteaterombud, skol- och
kulturpolitiker/tjänsteman på grundskola eller gymnasium samt andra intresserade.
Du får en mängd föreställningar, spännande seminarier, lunch och fika till det facila priset av
500:-/dag eller 800:-/två dagar + moms. Skolelever halva priset. Anmälan är bindande och
avgiften faktureras. Anmälningar efter sista anmälningsdag faktureras 150:- extra.

Anmäl dig på www.blb.k.se senast måndagen den 25 september.
Välkommen!
Information:
Ingela Gånedahl, tfn 0455-30 51 43 eller ingela.ganedahl@riksteatern.se
Arrangörer:

