Samarbete skapande skola Ölands Dramatiska Teater - Kalmar slott
Inköp av professionell kulturverksamhet: teater - Ölands Dramatiska Teater.
Konst och kulturinsats som främjar elevens eget skapande: fördjupning, eget
skapande - Kalmar Slott.
Avgränsad målgrupp: högstadiet.
Övergripande konstnärlig diskussion och fördjupning: Jämställdhet. Genus.
1. Se föreställningen Jag är! - en historisk roadtrip om kvinnor som förändrat
världen med Ölands Dramatiska Teater. Se infoblad om föreställningen.
(Ölands Dramatiska Teater är en fri professionell teater som startades 2006 och
har verksamhetsstöd från Stadens kulturråd, Region Kalmar och Mörbylånga
kommun. Skådespelarna Peter Bergared och Anna Hammarstedt har båda över 25
års erfarenhet i yrket och har arbetat på bla. Stockholms Stadsteater, Dockteatern
Tittut, Jordcirkus, Östgötateatern; Byteatern Kalmar läns teater mm.)
2. Guidetur på Kalmar Slott: En kort guidetur som handlar om kvinnor som levt
och verkat på Kalmar slott, t.ex Anna Bielke och Cecilia Vasa.
På Kalmar Slott har det levt minst lika många kvinnor som män. Allt från den
fattigaste piga till regerande drottningar och slottets historia är vanligen en berättelse
om män, fylld med historier om soldater, adelsmän och kungar. Nu får eleverna
istället följa de kvinnor som levt och verkat under slottets 800-åriga historia.
Värderingsövning: Efter detta kommer vi ha en värderingsövning med klassen där
eleverna får ta ställning till en fråga eller i en sak kopplat till vad de fått till sig under
teaterföreställningen och guideturen. Reflektion/diskussion om skillnaderna/
likheterna att vara kvinna då och nu. Om jämställdhet då och nu osv. Här jobbar
klasserna var för sig. Värderingsövningen leds av personal på Kalmar slott och vi ber
eleverna att:
tänka efter och ta ställning
träna sig i att uttrycka åsikter
motivera sina ståndpunkter
träna sig i att lyssna på andra
reflektera och bearbeta attityder
Antal: Två klasser Max 60 elever/ föreställning
Tid: sammanlagt 2 timmar, varav 50 minuter är föreställning.
När:Vecka 41 och 42 (kan förlängas) Sammanlagt 20 föreställningar/tillfällen. (2
gånger om dagen vid tid som passar skolorna)
Pris: Jag är! 7000:-/ Föreställning , Slottet efterarbete 4800:-per gång.
Sammanlagt 11 800:-

