Scenkonstfestival
Ronneby Teater
16-17 oktober 2018
Välkommen till årets Skolscen Sydost
som visar föreställningar för förskolan,
grundskolan och gymnasiet.

Chans att vinna!

Kulturombud som
kommer före kl 8:15
ed
deltar i ett lotteri m
er.
st
fina vin

Festivalcentrum
på Ronneby Teater

www.blb.k.se

Träf fa alla!

Festivalkväll med
buffé på restaurang
Andra Våningen.

Before

Månteatern • 12-15 år
manteatern.se
Vad händer när dina bästa vänner plötsligt blir dina
största motståndare? BEFORE är en föreställning
där vi likt en hemlig blogg får vi ta del av några unga
personers innersta tankar om vem man är, vem
man vill vara och vem andra ser en som - och hur
man ska överleva i en värld som ibland handlar så
mycket om konkurrens att man inte vet vart man ska
ta vägen.

Samtidigt för länge sedan

Teater Imba • 13-19 år
www.teaterimba.se

En fysisk föreställning om att göra val och att ta konsekvenserna av dem, om att kompromissa utan att
tappa sig själv, om att göra upp med föreställningar
om vem man är, vem man borde vara och om att
samtidigt för länge sedan var det lika svårt som nu.

Seek and Hide

Teater De Vill • 13-15 år
www.teaterdevill.com
SEEK & HIDE har #metoo som tema och handlar
om att sätta gränser, både för sig själv och för andra.
Vem bestämmer var någons gränser går? Hur hittar
man sig själv bakom lager av masker, uttryck och
förväntningar? Går det att vara på utsidan så som
det känns på insidan?

Jag är! – en historisk
roadtripp om kvinnor som
har förändrat världen

Sissy Bomb
Dansstationens Turnékompani
& Martin Forsberg • från 14 år
www.dansstationen.nu
Ett verk kring identitet och performativitet, empowerment och fria rum för alla som är eller har varit
unga. Dansstationens Turnékompani och koreografen Martin Forsberg arbetar med referenser
från Miley Cyrus till Leigh Bowery, från samtal
kring radical softness till gender bending.

Sand mellan tårna

Teater Fusentast • från 10 år
http://fusentast.no
En prisbelönt sann historia om trohet, svek, krig,
kärlek och död. Om Teater Fusentasts egen
mormor som föddes före skotten i Sarajevo och
dog efter den 11 september 2001. Föreställningen
handlar om att välja humanitet framför fördomar,
öppenhet framför hatretorik och kontakt framför
stängda dörrar.

Salong Vagina!
Teater Sällskapet • från 14 år
www.salongvagina.se
Salong Vagina! kastar upp fittan på scenen och
diskuterar det som både skapat hatisk avsky och
helig dyrkan. Det som tycks sakna namn men
samtidigt har så många namn, det som befinner
sig ”där nere”. Varför ska vårt könsorgan vara ett
skällsord? Varför är det så pinsamt att snacka
om sitt könsorgan? Tre skådespelare tar med
publiken på en lekfull gestaltning av underlivets
kulturhistoria.

Ölands Dramatiska Teater • 13-19 år
www.olandsdramatiska.se
Historien är full av kvinnor som på olika sätt har
förändrat världen – både i stort och i smått. Ändå är
de okända och syns inte i historieböckerna. Varför
är det så? Hur många vet till exempel att världens
första romanförfattare var en kvinna. Hon hette
Enheduanna och levde i Mesopotamien för drygt
4000 år sedan.

Foto: Henrik Hulander

Vid vissa föreställningar finns en ”äppelmärkning”.

Foto: Kristin Carlén

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

Don Quijote i stormen

Tumult i Trollvärlden

Långsjö teater • från 10 år
www.langsjoteater.se

Parcivalteatern • 5-10 år
www.parcival.se

Cervantes klassiska hjälte, Don Quijote, hans trogne
väpnare Sancho Panza och hästen Rosinante,
uppenbarar sig bland migrerande folkmassor mitt i
dagens miljö- och klimatförändringar. I sin överdådiga
skräputrustning rider denne hjälte ut för att uträtta
riddardåd och skipa rättvisa men frågan är om han
kan, vill eller orkar att lyckas.

Spännande föreställning med dockor och dans om
fyra stortroll som vänder upp och ner på världen i begär av makt. När kungen dör bråkar de för att vinna
kungasätet, därvid förstör de världen med storbrand
och översvämning. En enkel piga visar mod och klokhet och räddar världen undan ännu större katastrof.

Att Bossa en Bitch

Unga Roma • 13-19 år
www.ungaroma.com

På en catwalk i Padua är allting till salu. Kläder,
krimskrams och Katarina. Faktiskt, Katarina är också
till salu. För i staden Padua är människorna antingen
ägda eller äger. Med humor, kärlek och ilska vill vi
väcka till skratt och till gråt och ställa frågor om känslor,
mode och kroppar.

Föregångerskan

Färgerna

Buller & Breja • 1-5 år
www.bullerochbreja.se
Tre olika figurer i tre olika färger möts. De kommunicerar på tre helt olika sätt. En genom röst, en genom
musik och en genom rörelse. Total förvirring uppstår.
Figurerna måste hitta vägar att kommunicera med
varandra. De försöker finna det gemensamma i det
olika. Kan tre enfärgade figurer bli flerfärgade?

Vilja växa

Teaterladan • från 16 år

Embla dans & teater • 3-6 år
www.embladans.se

Om mänskliga rättigheter och hur de erövrades.
Gulli Petrini var en av föregångerskorna, en doktor i
fysik, lärare på flickskola som fick sparken för att hon
var darwinist. Hon blev då agitator på heltid för den
kvinnliga politiska rösträtten. Den moderna musiken
och den knallrosa färgen berättar här och nu.

I Vilja Växa får vi vara med från frö till en fullt blommande trädgård. Där upplever vi åskväder, kompostbegravningar och sprakande lysmaskdisco. Genom
dans, live-musik och en lekande fantasi undersöker vi
livets och trädgårdens kretslopp. Vilja Växa är skapad
med inspiration från forskningen om växtblindhet.

Under konstruktion

Christina Tingskog Relativ Dansproduktion
10-15 år
www.christinatingskog.se
Tre dansare undersöker, leker och dansar med
vardagliga ting på normala och onormala sätt. Hur
kan en tumstock användas och vad kan den bli?
Kan ord, teckenspråkstecken och rörelser bli dans
tillsammans? Det är lekfullt, humoristiskt, poetiskt
och lite knasigt.

Foto: Roland Hejdström

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

Pudlar och pommes

Teater 23 • 5-9 år
www.teater23.se

Hundarna Ullis och Ludde måste fly sitt potatisland
med båt över det stormiga havet. De anländer till en
obekant plats där pudlarna Michelle och Don bor.
Hundarna stiger i land och blir mottagna med omsorg
och pommes frites, av Michelle. Men Don tycker däremot att det redan är nog med hundar som det är...

Foto: Amelie Herbertsson

Typiskt Typisk

Skatten i skogen

Regionteatern Blekinge Kronoberg • 10-12 år
www.regionteatern.se

Teater Allena • 3-6 år
www.allena.se

Typiskt Typisk är en färgstark dansföreställning som
leker med vår förståelse av vad som är normalt
och inte och som hyllar våra likheter. Ni möter tre
personer ute på en expedition som tar er med på en
resa kring hur det kan vara att vara typisk. Men hur
vet de hur en sådan är?

Ett tittskåp med landskap. En saga om en pojke som
hittar en skatt med hjälp av sina vänner som han
finner i skogen. En nära och intim föreställning med
ett direkt tilltal till den unga publiken, som kanske ser
teater för allra första gången.

Biet i huvet

Riksteatern • 8-11 år
www.riksteatern.se
En fantasifull berättelse för barn om att fly verkligheten. Ur barnets perspektiv gestaltas en gripande,
svindlande och humorfylld historia om möjligheten
att kunna ta sig igenom svårigheter som om världen
vore ett tv-spel.

Vår version av
Skönheten och Odjuret

Teater Imba • 5-13 år
www.teaterimba.se

Ni kanske känner igen historien om Skönheten och
Odjuret. Men om vi gör pappan lite extra förvirrad,
gör odjuret lite extra fult och rädd för höjder, och
tänk om Belle avskyr hästar som döljer saker? Då
blir det en föreställning som ni aldrig sett förut!

Illustration: Lina Ekstrand

Bortbytingen

Regionteatern Blekinge Kronoberg • 6-9 år
www.regionteatern.se
Bortbytingen handlar om vår rädsla för det okända
och vår oförmåga att acceptera det avvikande. Men
i Bortbytingen segrar rättvisan till slut. För länge
sedan när det fanns troll i skogen kunde det hända
att Trollmor kom förbi människornas boning och bytte
ut sin egen fula trollunge mot ett litet människobarn.
Det här är en ”lerteater” och skådespelaren Pia
Holmquist formar styckets rollfigurer i lera varefter
dom dyker upp i berättelsen.

Sadunära

ZebraDans • från 6 år
www.zebradans.se
Sadunära är en humoristisk och interaktiv dansföreställning till levande musik som utforskar lusten
till lek.

Foto: Jonas Jörneberg

Program tisdag 16 oktober
Tid

Målgrupp

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

Lokal

Speltid

7.45

Samling/incheck

Ronneby Teater

8.15

Nytt och på gång

Ronneby Teater

9.05

FIKA

9.40

Before

12-15 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

50 min

Samtidigt för länge sedan

13-19 år

Ronneby Teater Nya Foajén

60 min

Seek and Hide

13-15 år

Knut Hahnskolans blackbox

60 min

Jag är!

13-19 år

Knut Hahnskolans aula

60 min

Ronneby Teater

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

11.00

Sissy Bomb

från 14 år

Fredriksbergs nya gym.sal

40 min

Sand mellan tårna

från 10 år

Ronneby Teater

50 min

Salong Vagina!

från 14 år

Hörsalen, Kulturcentrum

60 min

Don Quijote i stormen

från 10 år

Brukets svarta sal

50 min

A-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

Att Bossa en Bitch
12.00

LUNCH

13.15

Before
Don Quijote i stormen

13-19 år

På stan
12-15 år
från 10 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

50 min

Brukets svarta sal

50 min

Under konstruktion

10-15 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

Seek and Hide

13-15 år

Knut Hahnskolans blackbox

60 min

Jag är!

13-19 år

Knut Hahnskolans aula

60 min

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

14.35

Sissy Bomb
Samtidigt för länge sedan
Salong Vagina!
Att Bossa en Bitch

15.25

FIKA

16.10

Föregångerskan
Under konstruktion

från 14 år

Fredriksbergs nya gym.sal

40 min

13-19 år

Ronneby Teater Nya Foajén

60 min

Hörsalen, Kulturcentrum

60 min

A-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

från 14 år
13-19 år

Ronneby Teater
från 16 år
10-15 år

Ronneby Teater

50 min

B-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

Med reservation för ändringar.

Extra!
På tisdagen har vi gjort en extra satsning på föreställningar ur och med ett kvinnligt perspektiv.

Ta också chansen att titta på Panopticum
Ett mikrospel i tittskåpsformat, med endast fyra fönster där Teater Fusentast spelar ”Nussekudden”. Denna form
bygger på en gammal tradition från Asien och Mellanöstern. Spelas på Ronneby teater kl 15.20-16.00.

Program onsdag 17 oktober
Tid

Målgrupp

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

Lokal

7.45

Samling/incheck

Ronneby Teater

8.15

Nytt och på gång

Ronneby Teater

9.05

FIKA

Ronneby Teater

9.40

Tumult i Trollvärlden

5-10 år

Speltid

Hörsalen, Kulturcentrum

50 min

Brukets svarta sal

30 min

10-15 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

Vilja växa

3-6 år

Knut Hahnskolans blackbox

35 min

Pudlar och pommes

5-9 år

Snäckebacksskolans aula

45 min

Snäckebacksskolans gym.sal

50 min

Färgerna
Under konstruktion

Don Quijote i stormen

1-5 år

från 10 år

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

10.50

Typiskt Typisk

10-12 år

Fredriksbergs nya gym.sal

45 min

Biet i huvet

8-11 år

Fredriksbergs g:a gym.sal

60 min

Vår version av Skönheten & Odjuret

5-13 år

Ronneby Teater Nya Foajén

40 min

3-6 år

Brukets svarta sal

30 min

6-9 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

40 min

Snäckebacksskolans gym.sal

30 min

Skatten i skogen
Bortbytingen
Sadunära*

från 6 år

11.40

LUNCH

På stan

13.05

Vår version av Skönheten & Odjuret

5-13 år

Ronneby Teater Nya Foajén

40 min

Tumult i Trollvärlden

5-10 år

Hörsalen, Kulturcentrum

50 min

Skatten i skogen

3-6 år

Brukets svarta sal

30 min

Bortbytingen

6-9 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

40 min

Vilja växa

3-6 år

Knut Hahnskolans blackbox

35 min

Sadunära

från 6 år

Snäckebacksskolans gym.sal

30 min

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

14.15

Typiskt Typisk

10-12 år

Fredriksbergs nya gym.sal

45 min

8-11 år

Fredriksbergs g:a gym.sal

60 min

Brukets svarta sal

30 min

B-salen, Ronneby Cityhotell

50 min

Snäckebacksskolans aula

45 min

Biet i huvet
Färgerna
Under konstruktion

1-5 år
10-15 år

Pudlar och pommes
14.55

FIKA

15.40

Sand mellan tårna

5-9 år

Ronneby Teater
från 10 år

Ronneby Teater

50 min

Med reservation för ändringar. * Föreställningen börjar kl 11.10.

Ta också chansen att titta på Panopticum
Ett mikrospel i tittskåpsformat, med endast fyra fönster där Teater Fusentast spelar ”Nussekudden”. Denna form bygger på en gammal tradition från Asien och Mellanöstern. Spelas på Ronneby teater kl 9.00-9.30 och 12.15-13.00.

Festivalmingel med buffé
för dig som är anmäld till Skolscen Sydost
Tisdag 16 oktober kl 19.00 på
Restaurang Andra Våningen i Citygallerian.

Regionteatern Blekinge Kronoberg
står för kvällens underhållning.
Entré festivaldeltagare 150 kr – boka biljett på festivalanmälan.

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
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

Scenkonstfestival
Ronneby Teater
16-17 oktober 2018
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, 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 http://blb.k.se senast måndagen den 24 september.
Välkommen!
Information:
Ann-Christin Bernhardsson, tfn 0455-305143 eller ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se

