
 

 SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2021/2022, ÅK. 5 

Vart tog min igloo vägen? 
med Boulevardteatern 

 

Ett magiskt arktiskt äventyr! 
Följ med Oolik på hennes resa för att söka efter hjälp. På vägen, i en 
gnistrande, stjärnklar, arktiskt kall värld, möter hon flockar av snögäss, 
slädhundsvalpar, valrossar och DIG! I en interaktiv, musikalisk föreställning 
reser Oolik genom snöstormar, över oceaner och in i våra hjärtan. 
 
Föreställningen är mycket visuell och karaktärerna pratar ”igloo-iska”, ett 
låtsasspråk, vilket gör att föreställningen är tillgänglig för alla, både hörande 
och icke-hörande samt även de som har stora utmaningar i det verbala 
kommunicerandet. Föreställningen äger rum med publiken runtom 
sittandes i en igloo av tyg.  
 
En föreställning om klimatförändringar. Att tänka på och tala om - och vad vi 
kan göra åt det. 
 
Föreställningen spelas i Hörsalen (Bjärred) och i Vinstorpskolans 
gymnastiksal (Lomma). Skådespelarna leder en workshop i anslutning till 
föreställningens slut, där publiken delas upp i två grupper. Här går den ena 
gruppen till Stationen 2.0/Lomma kommunhus medan den andra stannar i 
Hörsalen/Vinstorpskolans idrottshall.  
 
Total tid: 85 minuter (50 min föreställning, 15 min paus/förflyttning, 20 min 
workshop).  
 
Programmet kan komma att ändras med kort varsel p.g.a. Coronapandemin. 

 
Frågor? 
Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson. 
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se  

Program 
 
Måndag 18 oktober kl. 09.30 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Alfredshällskolan FA 19 elever 
Alfredshällskolan FB  20 elever 
 

Måndag 18 oktober kl. 11.50* 
Plats: Hörsalen, Bjärred (OBS!) 
Fladängskolan FA 23 elever 
Fladängskolan FB  25 elever 
 
Tisdag 19 oktober kl. 09.30 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Bjärehovskolan åk. F  33 elever 
Montessori Bjerred åk. F  18 elever 
 
Tisdag 19 oktober kl. 11.50 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Löddesnässkolan åk. F  33 elever 
Rutsborgskolan åk. F  26 elever 
 
Onsdag 20 oktober kl. 09.30 
Plats: Vinstorpskolans 
gymnastiksal 
Alléskolan FA  24 elever 
Alléskolan FB 23 elever 
 
Onsdag 20 oktober kl. 11.50 
Plats: Vinstorpskolans 
gymnastiksal 
Strandskolan FA 23 elever 
Strandskolan FB 22 elever 
 
Torsdag 21 oktober kl. 09.30 
Plats: Vinstorpskolans 
gymnastiksal 
Karstorpskolan Norra FA  32 elever 
Karstorpskolan Norra FB  21 elever 
Karstorpskolan Norra FC  18 elever 
 
 

* Fladängskolan hämtas med 
buss (Bergkvara) den 18/10 kl. 
11.20 och körs åter i direkt 
anslutning till programmets slut, 
ca kl. 13.20. 
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