Schyst dans!
MIN TRYGGA PLATS
av och med

Carl Olof Berg och Sofia Wretling
- en klassrumsföreställning för årskurs 8 och 9
Klassrumsföreställningen MIN TRYGGA PLATS, har arbetats fram på en högstadieskola i Karlstad,
den skola där Carl Olof själv gick. I förarbetet har eleverna i årskurs nio på skolan fått reflektera över
frågor om trygga platser, synen på sin egen och andras kroppar, sexualitet och dikten ”Jag vill möta”
av Karin Boye.
MIN TRYGGA PLATSberättar om normer, överlevnad och mod. Med hjälp av dans, text och film
använder vi båda våra kroppar, röster och hela klassrummet som plats för föreställningen. Vi lånar
ord från reklamfilmer, en berömd svensk, död, lesbisk diktare, brandtal av normbrytare och politiker,
dagböcker och hör både elever och lärares röster om trygga platser.
Vi vill motverka och problematisera föreställningen om män och kvinnor som varandras motsatser
och stärka möjligheten till det egna uttrycket och omsorgen om andras. Genom dans och teater i
en klassrumsföreställning vill vi synliggöra och medvetandegöra dessa normer. Vi vill förmedla att
min trygga plats kan betyda din otrygga plats och vice versa. När Carl Olof dansar och lyfter Sofia,
vem identifierar du dig med som åskådare? Den som bär eller den som blir buren? Vårt arbete tar
avstamp i samtal om jämställdhet, mansnorm, kvinnonorm och heteronorm.
När ni bokar föreställningen får ni ta del av vårt handledningsmaterial, vilket är uppbyggt på samma
sätt som Schyst!-materialet, men kopplat till vår målgrupp och föreställning.
Kontakt:

Sofia Wretling
tel: 070-571 68 06
e-post: sofia.wretling@regionvarmland.se

FAKTA
Pris: 55 kronor/ elev
Antal elever/ föreställning: ca 30 elever (en klass), max 2 föreställningar/ dag
Lokal: Ett standardklassrum för ca 30 elever.
Teknik: Projektor monterad i taket, riktad mot whiteboard ska finnas i klassrummet.
VGA-kabel.
Personal som kan rummets teknik måste finnas på plats.
Tid: 40 minuter
Bygg/rivtid: Vi kommer till skolan ca 2 h innan första föreställningen för att stämma
av tekniken/projektorn samt rigga medhavda högtalare i klassrummet. Vi behöver
också en plats att värma upp på i anslutning till klassrummet. Minst 15-20 minuter
innan föreställningen behöver vi komma in i klassrummet.

