Teatercentrum presenterar

STJÄRNKALSET
VÄSTRA

I SAMVERKAN MED
De fria professionella teatrarna, Förskoleförvaltningen &
Grundskoleförvaltningen i Göteborg samt Backa Teater

Hjärtligt välkommen till första årliga upplagan av
Stjärnkalaset västra; Teatercentrums utbudsdag för barn
och unga, i samverkan med Förskoleförvaltningen och
Grundskoleförvaltningen i Göteborg, Backa Teater och inte
minst de fria professionella teatrarna i Göteborg med omnejd.
Stjärnkalaset arrangeras även i:
Stockholm 		
30 januari 2020
Malmö 		
9 mars 2020

TEATERCENTRUM
FRI SCENKONST /// HELA TIDEN /// ÖVERALLT

OM TEATERCENTRUM ///
Teatercentrum arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan
för att vara en stark röst för den fria teaterkonsten i Sverige.
Teatercentrums uppdrag är att öka kännedomen om den fria
professionella teaterkonsten och dess villkor och att verka för
förbättrade förutsättningar för medlemsteatrarna i hela Sverige.
OM MEDLEMSTEATRARNA ///
Teatercentrum samlar idag nära 100 fria teatrar som genomför
över 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer
varje år. Alla medlemsteatrar är anslutna till kollektivavtalet
mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda
vid fria professionella teatrar.
AKTUELLT UTBUD ///
Teatercentrum presenterar ett nytt sätt att ta del av våra
medlemmars aktuella utbud, med 7 minuters film ur
föreställningen och tydlig koppling till läroplanen.
www.teatercentrum.se

INFORMATION
FRÅN SAMORDNARNA

Från och med 1 augusti har Förskoleförvaltningen och
Grundskoleförvaltningen uppdraget kring kultur i förskolan
respektive skolan, med två samordnare för förskolan och fyra för
skolan.
Uppdraget är att samordna och driva utveckling för likvärdiga
möjligheter till kulturaktiviteter för stadens elever utifrån målet
med Jämlik stad.
De ska tillsammans inom förvaltningarna skapa förutsättningar
för att barn och elever ska få möjlighet att se professionell
konst och kultur samt att själva kunna ägna sig åt fritt, kreativt
skapande.

KONTAKT

TILL SAMORDNARNA

KULTUR I SKOLAN - KULIS
Ann-Sofie Udéhn, Utbildningsområde 1, 2
telefon 0709-56 09 34
Carin Nordberg, Utbildningsområde 3, 4
telefon 0736-25 65 19
Elizabeth J Leone, Utbildningsområde 5, 6, GSR
telefonnummer kommer
Frida Sundblad, Utbildningsområde 7, 8, GSR
telefon 0704-55 74 91
kulturiskolan@grundskola.goteborg.se

KULTUR I FÖRSKOLAN - KULF
Anna Hansen, telefon 0705–252693

Annica Grimmbråten, telefon 0706–599053
kultur@forskola.goteborg.se

PROGRAM
8.30 INCHECKNING PÅ BACKA TEATER
9.00 BRUNCH OCH FÖRELÄSNING

Grupp A får först lyssna på Backa Teaters föreläsning om
scenkonst som en demokratisk rättighet. Var med och slipa
argumenten om varför skolan skall ge nycklar till de rum där
frågorna inte har något facit. Samtalsledare Erika Isaksson och
Stefan Åkesson.
Grupp B får samtidigt ta del av en stor vegetarisk brunch och
efter en timme så byter de båda grupperna plats.

11.30 TRANSPORT TILL JÄRNTORGET

Chartrade bussar tar er på en bekväm resa till eftermiddagens
första förställningar. Kanske väntar det också en överraskning på
några av bussarna…

12.00-18.00 FÖRESTÄLLNINGAR

Fjorton olika föreställningar för olika målgrupper spelas i sin
helhet. Du har gjort ett val och ansvarar sedan själv för transport
mellan scenerna.

FÖRESTÄLLNINGAR
12.00

Teckensäcken - Big Wind
Balladen om Våtsvinet McGurk - TEATERi
#WRU - Gothenburg English Studio Theatre
Kentaur - Göteborgs Dramatiska Teater
		

13.30

Kram Doddo - Figurteaterkompaniet
Volter & Ampere - Big Wind
Hel-en klimatresa ner i underjorden - Jäders Teater
Stora Lilla - Musikteater Jag är här nu!

14.10

Fika efter föreställningarna ovan

15.30

Bärarna - Masthuggsteatern
Skräcken i bäcken - Teater MaRang
Den Girige - Teater Sesam
		

17.00

Månskenssonaten - Hagateatern
En flyttar in - ENTEATER
Ondskan - TEATERi

3-6

år

TECKENSÄCKEN
BIG WIND

En säck full med sånger som vi sjunger många gånger.
Har ni hört om katten Affe, som gillar kaffe?
Vad rimmar på skägg?
Rim, ramsor och tecken som stöd. – En fingerfärdig föreställning med glöd.

När:
12.00-12.30
Var:
Konstepidemin
Hållplats: Linnéplatsen

BALLADEN OM VÅTSVINET MCGURK

TEATERI

9-12

år

Balladen om Våtsvinet McGurk är en finstämd och lekfull
historia om modet att vara sig själv, behålla sina drömmar och
våga säga förlåt. Fotbollskillen Martin kommer till en ny skola. Han försöker hitta vänner men den enda som välkomnar
honom är den lite udda Simon. De blir oskiljaktiga. Fram till
den dagen Simon får skulden för något Martin gjort och allt
förändras. Trettio år senare ska de mötas igen.

När:
12.00-12.50
Var:
Esperantoscenen
Hållplats: Järntorget

#WRU GOTHENBURG
ENGLISH STUDIO THEATRE
10-1

5 år

En föreställning om identitet, social media och kommunikation framfört på engelska.
Wannabe Youtuber Roija tillbringar all sin fritid instängd i
sitt rum, där hon skapar videos, räknar likes och subscribers.
Hon vloggar om sin fantastiska systers förmågor och hennes
senaste äventyr. Roija’s föräldrar är oroliga att hon spenderar
för mycket tid online och ensam i sitt rum och när internet
är borta, vad finns då kvar av hennes syster? Vem och var är
hon?

När:		 12.00-12.45
Var:		
Gothenburg English Studio Theatre
Hållplats:
Chapmans Torg

KENTAUR GÖTEBORGS
DRAMATISKA TEATER

13 år

Bakom nätväggarna i ett källarförråd möts fyra ungdomar för
att bestämma vad som hände. Vem var det som slet av henne
byxorna? Vem stoppade in trosorna i munnen på henne? En
ung kvinna har tagit livet av sig och polisförhör väntar.
Kentaur berör ständigt aktuella ämnen som sexuella övergrepp och samtycke.

När:		 12.00-13.30
Var:		
Göteborgs Dramatiska Teater
Hållplats:
Stigbergstorget

-

KRAM DODDO
FIGURTEATERKOMPANIET
2-6

år

En musikalisk dockteaterföreställning om den lilla björnungen Doddo som har vaknat för tidigt på morgonen.
Doddo leker och blir hungrig, men vart ska han hitta något
att äta? Ekorren Kotti försöker hjälpa honom, hon föreslår att
han ska fråga Bina om han får smaka honung. Det var en bra
idé, Doddo tar lite honung, men han glömde ju att fråga först
så bina blir arga på honom.

När:		 13.30-14.00
Var:		
Teater Sesam
Hållplats:
Chapmans Torg

VOLTER & AMPERE
BIG WIND

6-10

år

En energifylld dans– och musikföreställning som motiverar
och inspirerar till energisparande.
Utan att spara på kraft tar Bronja och Magnus sig an volter,
ampere, energitjuvar och andra laddade begrepp.
Tillsammans genererar vi energi för framtiden.
Till alla er som älskar för- och efterarbete finns det givetvis ett
pedagogiskt material, sånger mm.

När:		 13.30-14.10
Var:		 Konstepidemin
Hållplats:
Linnéplatsen

HEL-EN KLIMATRESA NER I
UNDERJORDEN JÄDERS TEATER
7-12

år

”Ni kanske inte bryr er, ni ska ju ändå snart dö.”
I vår berättelse stiger den nordiska mytologins väsen ner till
underjorden. Det är ekorren Ratatosk, geten Heidrun och korparna Hugin och Munin som reser till underjordens Gudinna
Hel för att förmå henne att stoppa människorna från att gräva
upp olja, kol och gas – det som kallas fossila bränslen. Hel är
en teaterföreställning som närmar sig det viktiga klimattemat
på ett spännande, humoristiskt och hoppingivande sätt.

När:		 13.30-14.10
Var:		
Teater Jaguar
Hållplats:
Hagakyrkan

STORA LILLA

MUSIKTEATER JAG ÄR HÄR NU!
3 år-

-“Hur länge är man liten? Går det över när man blir stor?” Så
frågar föreställningens huvudperson Stora Lilla. Med livemusik, humor och varmt omfamnad av de stora frågorna i livet
möter vi denna lilla familj mitt i vardagen.
Föreställningen utforskar begreppen liten och stor, som ju
kan betyda många olika saker. Något är bara stort i förhållande till något annat. En myra på marken, en stjärna på himlen.

När:		 13.30-14.10
Var:		 Masthuggsteatern
Hållplats:
Masthuggstorget

BÄRARNA
MASTHUGGSTEATERN
4-7

år

De tre bärarna kommer tillbaka till platsen där de var barn.
Platsen är tom och öde, men i en enda rörelse fylls den med
minnen om en hel värld. Trädgården, lekarna, grodorna, de
vuxnas kalas. Det stora mullret när allting rasar ihop. Bärarna
är en rörelsebaserad föreställning om förlust, förändring och
möjligheten att förvandla allt.
Bärarna är en alldeles egen, smittsamt rörlig föreställning
som leker fram känslor av sorg, oro och förlust, men också
pirr och förväntan.

När:		 15.30-16.10
Var:		 Masthuggsteatern
Hållplats:
Masthuggstorget

SKRÄCKEN I BÄCKEN
TEATER MARANG

6-10

år

En nyskriven berättelse om vänskapen mellan en flicka och en
pojke och om de fördomar och murar som försöker skilja dem
åt. Formen är humoristisk, påhittig berättarteater med virtuos
gitarrmusik som framförs live och med mycket spelglädje!
På varsin sida om en bäck bor en flicka och en pojke. I bäcken
bor enligt myten ett vidrigt odjur som kallas Skräcken i bäcken.

När:		 15.30-16.00
Var:		
Gothenburg English Studio Theatre
Hållplats:
Chapmans Torg

6-12

år

DEN GIRIGE
TEATER SESAM

En världsberömd komedi av Molière om hur besattheten av
pengar påverkar ens liv och relationer. Teater Sesam presenterar nu sin egen tolkning av denna ständigt aktuella pjäs!
Hur påverkas en människas liv när allt en bryr sig om är pengar? Hur förstör girighet kärlek, trygghet och familjeband? Den
Girige är en komedi som leker med de olika dimensionerna av
människors moral och egenskaper.

När:		 15.30-16.25
Var:		
Teater Sesam
Hållplats:
Chapmans Torg

MÅNSKENSSONATEN
HAGATEATERN

2-6

år

Barnen får följa med månen som går upp utanför salongen in
till den lilla staden där det händer hemliga saker när en egentligen ska sova. Vi smakar, luktar, lyssnar och känner oss fram
genom natten. Scenografin består av ett antal väskor som en
efter en öppnas och i varje väska finner vi en minatyrvärld
fylld av ljud, ljus, dofter och musik. Här finns ett litet torg
med en fontän, ett bageri, en förort, en fullsatt spårvagn som
far förbi allt till tonerna av jazzmusik inspirerat av Beethovens
Månskenssonaten.

När:		 17.00-17.30
Var:		 Konstepidemin
Hållplats:
Linnéplatsen

EN FLYTTAR IN
ENTEATER
7-11

år

En komisk föreställning om att dela utrymme och resurser
med ett naivt, poetiskt och musikaliskt uttryck i gränslandet
mellan absurd teater, mim och clown… där få ord får stor
betydelse.
Hjördis och Kenneth bor tillsammans. Kenneth upplever det
som att Hjördis är hans mamma. Det är dock oklart om Hjördis delar denna uppfattning. Hur som helst bor dom tillsamman och allt är väl. En dag förändras situationen.

När:		 17.00-17.50
Var:		 Esperantoscenen
Hållplats:
Järntorget

ONDSKAN
TEATERI

13-1

9 år

Pjäsen bygger på Jan Guillous klassiker och ges på antingen
svenska eller engelska.
Eriks vardag är fylld av våld, slagen av sin far och gängledare
i skolan. Men när några av medlemmarna blir tagna på bar
gärning för stöld blir ledaren relegerad och möjligheten till
ett nytt liv öppnar sig. Erik skickas iväg till internatskolan
Stjärnsberg fast besluten att lämna våldet bakom sig.

När:		 17.00-18.00
Var:		
Teater Jaguar
Hållplats:
Hagakyrkan

ESPERANTOSCENEN
Esperantoplatsen 7-9

GOTHENBURG ENGLISH
STUDIO THEATRE
Chapmans Torg 10

KONSTEPIDEMIN
Konstepidemins hus 8

GÖTEBORGS
DRAMATISKA TEATER
Stigbergsliden 5B

MASTHUGGSTEATERN
Masthuggsterrassen 3

TEATER JAGUAR
Storgatan 3

TEATER SESAM

Chapmans Torg 2

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

