
 

 

 

 
Janne, min vän, Läroplanen, Betongsafari och Research  
I Skärholmen får hemligheter, drömmar och identitet rum 
 

Fyra premiärer, fyra pjäser och fyra teman - och en hisnande röd tråd. En tråd om identitet och 

längtan, om att inte våga berätta och sen berätta, om hemligheter och drömmar. En spännande, 

undersökande och forskande tråd. 

 

Först ut är Research, en klassrumsproduktion för årskurs 9 och gymnasiet som handlar om hur det är 

att inte berätta om vem man är. Om vem du blir när du berättar. Vad vi vet eller inte vet om 

varandra. Vad vi vågar eller inte vågar säga till varandra. Föreställningen har urpremiär i Uddevalla 

den 7 maj och är ett samarbete med Region Teater Väst. Nypremiär i Skärholmen den 3 september. 

 

Buss som scenrum? Ja varför inte! Följ med på Betongsafari, en rörlig och rörig bussföreställning för 

alla från 16 år med Robert Fux som guide genom Stockholm. Om stadsplanering, drömmar och 

identitet. Tillsammans undersöks och diskuteras var vi bor, hur vi bor och varför betong kan vara det 

vackraste i hela världen. Bussresan har urpremiär 4 september. 

 

Janne, min vän, i regi av Carolina Frände - med urpremiär den 13 september - bygger på Peter Pohls 

succédebut från 1985. En berättelse om identitet och tillit, om att dölja vem du är och samtidigt 

längta, längta, längta efter att få visa dig och äntligen synas som den du är. För unga mellan 12-13 år 

 

Sist men inte minst - den 27 september har Läroplanen urpremiär. En fartfylld, humoristisk och 

undersökande föreställning från 9 år. Läroplanen, som baseras på LGR11, är högaktuell då skolan 

används som politiskt slagträ i all media och debatt. Men var är barnen/elevernas röst? Vem gör upp 

planer för andra människors liv, och vem passar in i den? Regi Mattias Brunn 

 

Också fortsätter vi i höst med att utveckla våra samarbeten kring Lyssningsloungen och DANSISTAN. 

I Lyssningsloungen kan publiken välja både vilken föreställning de vill höra och vilken dag och tid de 

vill besöka loungen. Med DANSISTAN bjuder vi upp till dans och erbjuder för unga och barn lekfulla, 

kvalitativa och förtrollade dansföreställningar. 

 

 

Lanserings- och förhandsbilder finns http://www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
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