Scenkonstfestival
Ronneby Teater
15-16 oktober 2019
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
r.
fina vinste

Festivalcentrum på
Ronneby Teater

www.blb.k.se

Eremit

Teater 23 • 11-14 år
www.teater23.se
Tre främlingar befinner sig i ett kärr. Runt dem rasar
en våldsam och hotfull brand. Två av dem har själva
valt att fly, men den tredje har blivit bortförd medan
hon sov. Rädsla råder snart i kärret, branden kryper
närmare och dessutom har ett mystiskt ljus skymtats
i den mörka brandröken...

#snygg #snyggare #utbränd

Ljusets Rike 2039
Regionteatern Blekinge Kronoberg
15-19 år
www.regionteatern.se
I Ljusets Rike 2039 uppmålas ett dystopiskt samhälle i en närliggande framtid. En värld där känslor
som kärlek och medkänsla kallas svaghet och där
styrka är lika med våldspotential och känslokyla.
Ett samhälle där staten är allt och människan intet.

Romeo och Julia

Sternulfs Nöje AB • 13-19 år
www.sternulf.se

Teater Jaguar • 13-19 år
www.teaterjaguar.se

Är det viktigt att bli omtyckt och bekräftad på sociala
medier? I denna tragikomiska monolog får vi följa en
vanlig kille som jagar likes, vill vara duktig i allt, men
som bara mår sämre och sämre ju mer han försöker
att leva det perfekta livet, på och utanför skärmen.

En kärlek så stark att de glömmer allt annat
omkring sig. För den bryter de alla regler. Om de
inte får vara med varandra är de villiga att dö. En
fartfylld enaktare full av improvisation och publikkontakt. Ett lustfullt möte med en 400 år gammal
pjäs lika relevant nu som då.

Vi vet var du bor

Månteatern • 13-19 år
www.manteatern.se

Får man som lärare tycka vad som helst? Om
man är en omtyckt och kompetent lärare, får man
ändå ha åsikter som kanske inte är förenliga med
skollagen?
Föreställning handlar om yttrandefrihet, demokrati, civilkurage och som ställer frågan: Tillåter vi
så mycket att vi även tillåter sådana som inte tillåter
särskilt mycket?

3rd

Freestyle Phanatix • från 10 år
www.phanatix.net
Föreställningen 3rd knyter samman Freestyle Phanatix trilogi om människans evolution, identitet och
framtid. Med utgångspunkt i Newtons tredje lag, som
beskriver förhållandet mellan aktion och reaktion,
har 3rd fokus på människans handlingar och dess
konsekvenser.

Foto/illustration: Freestyle Phanatix

Vid vissa föreställningar finns en ”äppelmärkning”.

Kriget har inget
kvinnligt ansikte
Göteborgs Dramatiska Teater • 15-19 år
www.goteborgsdramatiska.se
De var piloter, stridsvagnsförare, spanare och
prickskyttar – kvinnorna som stred i Röda armén,
sida vid sida med männen. Men till skillnad från
männen betraktades de efter kriget inte som
hjältar. Så de teg. Tills Svetlana Aleksijevitj 40 år
senare började söka upp dem på fabrikerna och i
hemmen och bad dem berätta sin historia.

Fångad i ett nätverk

Unga Roma • 13-19 år
www.ungaroma.com

Moa, 13 år, har lagt ut ”gulliga” bilder på sig själv på
nätet och hon trasslas in i den virtuella världen som
blir alltmer hotfull. Föreställningen belyser ungas
utsatthet på nätet, i att ständigt synas och passa in
i mediala bilder och vad det gör med deras självbild,
integritet och välbefinnande.

Foto: Fianna Robijnf

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

Prince Hamlet

OBS! Superviktigt!

Teater Allena • 13-19 år
www.allena.se

Minna Krook Dans • 4-8 år
www.minnakrook.se

Prince Hamlet efter en god ide av William Shakespeare. Prince Hamlet spelas av en cigarett, hans far av
en ask tändstickor. Kungens rådgivare Polonius av en
sockerströare, Ofelia av en sockerbit och Laertes av
ett rör socker. Yorrik av en fimp.
William Shakespeare står för all text, Lasse Åkerlund för iscensättningen.

Var på en hund kan man klappa? Var på en kompis
kan man klappa? Vet vuxna allt? Måste man sova?
Kan chips vara middag? En föreställning om vad
som är viktigt i livet, med lyrisk dans, sånger och
vackra kimonos.

Into The Roots

Blanca & Bianca
– ett trottoardrama

Big Wind • 13-19 år
www.bigwind.se

Pantomimteatern • från 5 år
www.pantomimteatern.se

Med stark närvaro gör Fanny Kivimäki en föreställning om livet, drömmar och samvetskval. Skildrat
genom en kombination av uttrycksfull musik, drömlik
videokonst och med expressiv dans i fokus. I Into The
Roots utgår Fanny Kivimäki från sin egen och andras
hemlängtan och det vi på gott och ont förknippar med
våra rötter.

En historia om Bianca, hon som sitter utanför var
och varannan mataffär med sin färgsprakande sjal
och sin pappmugg. Vi har alla åsikter om henne.
Men vi vet inte vem hon är. Det är också berättelsen om Blanca, som har en varm säng att sova
i, mat i magen och en skola att gå till. Men hennes
klasskamrater ser henne inte, lärarna ser henne inte,
hennes pappa verkar inte heller se henne… det är
nästan som hon vore osynlig… På en vinterkall trottoar träffas dom för första gången…

King of the Jungle

ReAct! – Actions Moving • från 6 år
www.reactactions.com
King of the Jungle är en föreställning där ReAct! leker
med situationer och konventioner vanligt förekommande på ett torg och i en stad. Vi möter kontorsarbetaren som med portföljen i högsta hugg smälter
väl in i storstaden. Genom dessa bilder undersöker vi
ovanliga och oväntade situationer och ReAktioner!

Miramos

Danskompaniet Spinn • 6-9 år
www.danskompanietspinn.se
Miramos är en magisk och lekfull resa bland färger,
former och fantasier som handlar om att våga bli vän
med någon som inte ser ut som du. Med inspiration
från konstnären Miró är det en ordlös föreställning i
mötet mellan dans, teater och musik.

Nu är du en höna
– en pjäs om frihet
Ölands Dramatiska Teater • 3-6 år
www.olandsdramatiska.se
Nu är du en höna! vänder sig till den yngre teaterpubliken från tre år, och är en pjäs om frihet, om att
säga ifrån och om att säga förlåt. Den handlar om
ömsesidighet och makt i leken – och i livet.
Föreställningen följer Barbro Lindgrens lekfullhet
och precision i orden och det förstärks med musik,
dans och dockor.

Foto: Monika Manowska

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

Foto: Bengt Wanselius

Hemligt

Pojken och Stjärnan

Banditsagor • 10-12 år
www.banditsagor.com

Teater Sagohuset • 5-8 år
www.sagohuset.nu

I Hemligt vill vi tillsammans med publiken se hur
vi kan närma oss det kanske mest privata – dagboken, undersöka vårt innersta och det vi håller
för oss själva. Föreställningen handlar också om
hur hemligheter kan påverka en grupp och dess
sociala strukturer. Formmässigt använder vi oss
av en hörlursform.

Natthimlen är mörk och stilla och full av stjärnor.
Cirkustältet är tomt och tyst. Men i eldslukarens vagn
lyser det. Där föds ett barn, med vidöppna ögon kommer han till världen och ser sig allvarsamt omkring.
Samma natt föds också ett litet föl i cirkushästarnas
vagn. Det är märkvärdigt, de föds samma natt och
två stjärnor tänds på natthimlen ovanför cirkustältet.

Veta bäst – hur kan du vara
så säker?

Cirkus Trattofon • 3-7 år
www.trattofon.com

Teater Barbara • 10-12 år
www.barbara.nu
När Aristoteles och Leonardo Da Vinci plötsligt
dimper ner i en vanlig mellanstadieklass uppstår
frågan; Vems kunskaper är bäst? Deras eller våra?
Alla tvingas tänka noga. Vad är kunskap? Vad är
sanning? Kan vi vara tvärsäkra på någonting? En
filosofisk turbolektion med två skådespelare och tre
dockor i naturlig storlek.

Fatimas resa

Tage Granit • 9-12 år
www.tagegranit.se

När Fatima börjar i skolan efter sommarlovet är allt
förändrat. Fatimas bästa vän som hon inte träffat
sen skolavslutningen har blivit cool och Fatima
hamnar utanför. Hon går ner sig i en ond spiral av
lögner för att försöka att passa in och till slut måste
publiken hjälpa henne att ta sig ur situationen.
Fatimas resa är en hoppfull berättelse om vänskap,
om vad som gör en glad och vad som egentligen är
meningen med allt.

Foto: Anders Thessing

Akropanik

Visuell, originell och strålade av positiv energi! Akropanik är en fartfylld barnvarieté i sann gatuteateranda, en smällkaramell av akrobatik, dans och fysisk
komedi. Akropanik är utan tal och kan förstås av alla.
Både barn och vuxna känner igen sig i de förvirrade
figurerna, deras konflikter och kompromisser.

Hur många universum
ryms i ett klassrum
Ölands Dramatiska Teater • 6-9 år
www.olandsdramatiska.se
En föreställning om lågstadiebarns drömmar, ängslan
och vad som händer när drömmarna blir synliga för
de andra. Vi får vara med om en magisk resa genom
barns inre och yttre världar; grupptryck, läxor och
krav, samtidigt som vingar kan fällas ut och rymden
öppnar sig oändligt i en. En dockteaterföreställning
där allt är möjligt, baserad på fritt tolkade intervjuer
med barn i lågstadiet.

Foto: Jan Vesala

Program tisdag 15 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

Eremit

11-14 år

Fredriksbergs nya gym.sal

50 min

#snygg #snyggare #utbränd

13-19 år

Nya Foajén, Ronneby Teater

55 min

Vi vet var du bor

13-19 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

Knut Hahnskolans aula

40 min

Knut Hahnskolans blackbox

45 min

3rd
Into The Roots

Ronneby Teater

från 10 år
13-19 år

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

10.55

Ljusets Rike 2039

15-19 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

70 min

Romeo och Julia

13-19 år

Ronneby Teater

50 min

Kriget har inget kvinnligt ansikte

15-19 år

Brukets svarta sal

70 min

Fångad i ett nätverk

13-19 år

Hörsalen, Kulturcentrum

45 min

Prince Hamlet

13-19 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

LUNCH
13.20

På stan

Vi vet var du bor

13-19 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

Into The Roots

13-19 år

Knut Hahnskolans blackbox

45 min

Romeo och Julia

13-19 år

Ronneby Teater

50 min

Fångad i ett nätverk

13-19 år

Hörsalen, Kulturcentrum

45 min

från 10 år

Knut Hahnskolans aula

40 min

3rd

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

14.30

Eremit

11-14 år

Fredriksbergs nya gym.sal

50 min

#snygg #snyggare #utbränd

13-19 år

Nya Foajén, Ronneby Teater

55 min

Ljusets Rike 2039

15-19 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

70 min

Kriget har inget kvinnligt ansikte

15-19 år

Brukets svarta sal

70 min

Prince Hamlet

13-19 år

B-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

15.25

FIKA

16.10

KIng of the Jungle

Med reservation för ändringar.

Ronneby Teater
från 6 år

Ronneby Teater

25 min

Program onsdag 16 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

Nu är du en höna – en pjäs om frihet
Hemligt
Fatimas resa
Pojken och Stjärnan
3rd

3-6 år
10-12 år
9-12 år
5-8 år
från 10 år

Speltid

Nya Foajén, Ronneby Teater

30 min

Brukets svarta sal

45 min

Hörsalen, Kulturcentrum

45 min

A-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

Knut Hahnskolans aula

40 min

Knut Hahnskolans blackbox

40 min

Hur många universum ryms
i ett klassrum?

6-9 år

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

10.50

OBS! Superviktigt
Blanca & Bianca – ett trottoardrama

4-8 år
från 5 år

40 min

Fredriksbergs gamla gym.sal

40 min

Miramos

6-9 år

Ronneby Teater

45 min

Akropanik

3-7 år

A-salen, Ronneby Cityhotell

35 min

Brukets svarta sal

45 min

Veta bäst – hur kan du vara så säker?

10-12 år

LUNCH
12.55

Fredriksbergs nya gym.sal

Miramos
Hemligt
Fatimas resa
Akropanik
3rd

På stan
6-9 år
10-12 år
9-12 år
3-7 år
från 10 år

Ronneby Teater

45 min

Brukets svarta sal

45 min

Hörsalen, Kulturcentrum

45 min

A-salen, Ronneby Cityhotell

35 min

Knut Hahnskolans aula

40 min

Knut Hahnskolans blackbox

40 min

Hur många universum ryms
i ett klassrum?

6-9 år

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

14.00

OBS! Superviktigt

Fredriksbergs nya gym.sal

40 min

från 5 år

Fredriksbergs gamla gym.sal

40 min

Nu är du en höna – en pjäs om frihet

3-6 år

Nya Foajén, Ronneby Teater

30 min

Veta bäst – hur kan du vara så säker?

10-12 år

Brukets svarta sal

45 min

A-salen, Ronneby Cityhotell

45 min

Blanca & Bianca – ett trottoardrama

Pojken och Stjärnan
14.40

FIKA

15.20

KIng of the Jungle

Med reservation för ändringar.

4-8 år

5-8 år

Ronneby Teater
från 6 år

Ronneby Teater

25 min

Festivalmingel med buffé
för dig som är anmäld till Skolscen Sydost
Tisdag 15 oktober kl 19.00 på
Restaurang KJ´s, Prinsgatan 17 i Ronneby.

Entré festivaldeltagare 150 kr
Boka biljett på festivalanmälan – begränsat antal platser

Användbara fakta
Tips på övernattning

Tillgänglighet

Ronneby Brunnspark Vandrarhem
och Bed & Breakfast ........................0457- 263 00
Ronneby Brunn ................................ 0457-75 000
Villa Nora ......................................... 0457-314 04
Villa Flora Viola ............................. 0457-62 82 00

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

Hitta hit

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.

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 special-, vegetarisk- eller vegansk kost
måste boka lunch innan, för att underlätta för
restaurangerna! För mer info om restaurangerna,
se www.blb.k.se

Busstransport

Scenkonstfestival
Ronneby Teater
15-16 oktober 2019
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.

Anmälan görs senast måndagen den 23 september på länken nedan:
http://blb.k.se/om-teater/skolscen-sydost/
Välkommen!
Mer nformation:
Ann-Christin Bernhardsson, tfn 0455-305143 eller ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se

