Nu släpper vi platserna! Missa inte höstens teater för åk 1-5 samt Särskolan
ROBOTDIKTATORN – en lekfull, galen och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande,
medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.
Mittiprickteatern gästspelar på ön med tio fantastiska tillfällen under hela v. 46, 11/11 15/11, Måndag-Fredag, 9:30 eller 12.00.
Spelplatserna är Rondo i Klintehamn, Sliteteatern och Solbergaskolans aula, Visby.
Om föreställningen: I en kartong, på översta hyllan, lever tre övergivna och bortglömda
leksaker. Tre före detta favoriter i ett fängelse av papp. Här får bara den starkaste
bestämma och starkast är den som förtränger sina känslor. Den som anpassar sig, blir ett
redskap. Och den som minns och längtar blir ett hot. Men när ännu en bortglömd kamrat
landar i lådan, ändras allt. Vilka kan de bli om inte bara en bestämmer?
Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det ska fungera? Och vad är
alternativet? I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och hur viktigt det är att
försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett barn att förstå vad demokrati är. För i barnens
värld är det ändå alltid en vuxen som kommer att bestämma i slutändan. Ett barn som
nyfiket försöker förstå hur demokrati fungerar genom att följa nyhetsrapporter på radio och
TV får inte mycket hjälp och vägledning. Det är väldigt många arga och missnöjda vuxna som
klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid att besluta eller rent av att
demokratin inte fungerar.
Mer info, lärarmaterial och bilder:
http://www.mittiprickteatern.se/forestallningar/robotdiktatorn/
Boka direkt! Nu lika lätt som för skolbio. Är du ny? Registrera dej, sök fliken teater och boka
lediga platser via länk: https://www.supersaas.se/schedule/SkolbioGotland/Teater
På bokningssidan framgår max antal publik/föreställning och ev. tidigare bokade inkl. vuxna.
Vi ber klasser med gångavstånd till spellokal att i första hand söka platser med start kl.12:00.
Föreställningens längd: 50 minuter. Gratis för regionens grundskolor!
Ni som behöver boka buss kan söka stöd om 1800 kr hos hans-ake.norrby@edu.gotland.se
(gäller per skola utanför Visby).
För övriga frågor kontakta hanna.warff-radhe@gotland.se mobil 0737658091
Välkomna! Önskar Hanna Wärff-Radhe, Kultursamordnare och Hans-Åke Norrby, rektor
Kulturskolan. Erbjudandet är ett samarbete mellan UAF och RSFs/Kultur-och fritidsavdelning

