Dalateatern erbjuder

Kompetensutveckling

för er som möter barn som lever med psykisk ohälsa i familjen
• Föreställningen Flickan, mamman och soporna
• Fördjupande föreläsning
• Reflektion/samtal

Flickan, mamman och soporna

är en berättelse om familjehemligheter, psykisk
ohälsa, skam, utanförskap och kärlek. Om fantasi,
hopp, bundsförvanter, lojalitet och om att som
barn behöva vara förälder till sin förälder. En
föreställning som tar barnets verklighet på allvar
och som vågar berätta om det som sker i många
barns liv, men som vuxna ofta väjer för.
Genom konstnärliga upplevelser kan vi mötas i
de svåra frågorna. Teatern kan gestalta teman,
situationer och dilemman som vi av olika
anledningar har svårt att prata om. Genom att ta
del av någon annans berättelse på scenen kan vi
komma känslomässigt närmare människor och
situationer som annars upplevs som främmande.
En sådan gemensam upplevelse kan bli en
utgångspunkt för angelägna och svåra samtal
– en plattform för fördjupning och reflektion.
Dalateatern tar fasta på detta i samband med att
vi spelar föreställningen Flickan, mamman och
soporna hösten 2021. Kompetensutvecklingspaketet
riktar sig till arbetsplatser, yrkesgrupper, med flera
som på olika sätt möter barn och familjer som lever
med psykisk ohälsa.
Mer om föreställningen på nästa sida.

Upplägg:
Föreställning och dramapedagogiskt arbete:
1 tim 40 min
Paus med fika: 20 min
Föreläsning med reflekterande samtal
och frågor: 1 timme
Datum:
Spelperiod hösten 2021
Tid:
3 timmar, dag- eller kvällstid
Plats:
En av våra spelplatser i Falun, eller någon av
turnéorterna i länet, efter överenskommelse.
Pris:

Hel salong 9 500 kr (max 30 platser)
Mindre grupper 350 kr/person
Priset inkluderar fika.

Bokas via:
Mats Höjer
mats.hojer@dalateatern.se
070 688 50 86
www.dalateatern.se

FLICKAN, MAMMAN
OCH SOPORNA
Av ERIK UDDENBERG
Efter en bok av
SUZANNE OSTEN
Regi
LISA HUGOSON
Scenografi och kostym
MICHA KARLEWSKI
Koreografi
JOHANNA LINDH
Medverkande
SUSANNE HELLSTRÖM
MYRA NEANDER
JAKOB BLADH
LUDWIG BERTLING WIIK
FREDRIK FUFFEN JANSSON
Dramapedagog
MALIN BYMAN

Ibland tänker jag så här: Att i ett helt vanligt
gulrappat hus på en lugn gata, så har en
Främmande Makt slagit sig ner. En, nej Två
Demoner. /Flickan
Ti är en helt vanlig flicka. Det är viktigt att alla
tror att hon är en helt vanlig flicka… – för
att ingen ska förstå att hon inte har en helt
vanlig mamma. Ti vet att mamma måste leta
efter saker, samla, ta hem och sortera allt hon
hittar. För det har herr Polter och herr Geist
bestämt. Ti är orolig för att någon ska få reda
på hennes hemlighet. Samtidigt längtar hon
efter att någon ska se. Kanske ser fröken,
grannen, eller pappan hon aldrig träffat och
inte känner. Om det blir för svårt med mamma
och alla soporna, kommer någon att komma
och rädda henne då? Får man önska sig en
annan mamma? Fast man älskar den man har.
5 av 5 masker P4 Dalarna
Fantastiskt vacker och väldigt gripande pjäs!
Fint samspel med fin värme mellan flickan och mamman.
Fantastisk scenografi!/P4 Dalarna
En varm och empatisk historia…/Dalarnas Tidningar

Föreställningen kommer att spelas för
skolorna, årskurs 3–6, och för en vuxen
publik.

