Digitalt klassrumsbesök

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2021/2022, ÅK. 5

Föreställningen Ledaren hos Malmö
Opera och digitalt klassrumsbesök

Måndagen den 25 oktober kl. 10.00
Piläng 5A, Piläng 5B, Piläng 5C, Karstorp N 5A
Måndagen den 25 oktober kl. 12.30
Karstorp N 5B, Karstorp N 5C, Fladäng 5A,
Fladäng 5B
Tisdagen den 26 oktober kl. 10.00
Fladäng 5C, Löddesnäs 5A, Löddesnäs 5B,
Bjärehov 5A
Tisdagen den 26 oktober kl. 12.30
Bjärehov 5B, Alfredshäll 5A, Alfredshäll 5B,
Montessori Bjerred 5, Rutsborg 5
______________________________________

Föreställningen Ledaren

Plats: Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö
Onsdag 1 december kl. 10.00-10.40
Piläng 5A
25 elever

Ledare finns överallt: i skolan, i leken, i samhället. Det är skillnad på en
ledare som har tagit sig rätten att bestämma över någon annan och en
ledare som tilldelats den rätten. Har du valt dina ledare, eller har de valt
sig själva?
Eugène Ionescos pjäs Ledaren (Le Maître) är skriven i efterkrigstidens Paris, där
många konstnärer samlades och sökte nya uttryck som reaktion på
kriget. Ledaren handlar delvis om vår förmåga att vilseledas, men Ionesco var
också inspirerad av det absurda och komiska i människans språk och beteende.
Alla väntar på Ledarens ankomst. Den entusiastiska Utroparen berättar ivrigt om
Ledaren för två beundrare och ett ungt kärlekspar. Utroparen är den ende som ser
Ledaren och kommenderar därför hur beundrarna ska uppföra sig och var de ska
placera sig. Kärleksparet verkar aldrig ha träffats förr och vet inte varandras
namn, men bestämmer sig genast för att gifta sig. Utroparen berättar om hur
Ledaren skakar hand med folk, klappar små barn på huvudet eller kelar med en
igelkott. Upphetsningen ökar i takt med att Ledaren kommer närmare, men också
förvirringen över vad som egentligen sker. När Ledaren till slut kommer in visar det
sig att han saknar huvud! Oj! Men alla verkar lika glada för det. Eller kanske blir
någon fundersam…
Programmet består av två delar: dels ett digitalt klassrumsbesök (25-26
oktober), dels föreställningen Ledaren live hos Malmö opera (1-10 december).
Till höger ser ni er klass datum och tider för respektive programpunkt samt
information om bussresan. Det digitala klassrumsbesöket kräver att ni har
tillgång till projektor och duk i klassrummet. Om skolan har en mikrofon som
kan kopplas till datorn och skickas runt så är det ett plus. En länk till det digitala
klassrumsbesöket kommer under hösten.
Vid några tillfällen reser klasser från olika skolor tillsammans. Busschauffören
startar då med att hämta den skola som står först i programmet och kör därefter
till nästa skola. Bussen tillbaka går i direkt anslutningen till föreställningens slut.
Inför föreställningen får ni gärna titta på trailern av Ledaren (2 min) tillsammans
med klassen.
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

Fredag 3 december kl. 10.00-10.40
Piläng 5B
24 elever
Piläng 5C
24 elever
Fredag 3 december kl. 12.30-13.10
Karstorp N 5A
27 elever
Karstorp N 5B
28 elever
Tisdag 7 december kl. 10.00-10.40
Fladäng 5A
26 elever
Karstorp N 5C
28 elever
Tisdag 7 december kl. 12.30-13.10
Fladäng 5B
26 elever
Fladäng 5C
27 elever
Onsdag 8 december kl. 10.00-10.40
Löddesnäs 5A
25 elever
Löddesnäs 5B
24 elever
Onsdag 8 december kl. 12.00-12.40
Bjärehov 5A
26 elever
Bjärehov 5B
27 elever
Fredag 10 december kl. 10.00-10.40
Alfredshäll 5A
25 elever
Alfredshäll 5B
22 elever
Fredag 10 december kl. 12.00-12.40
Rutsborg 5
27 elever
Montessori Bj 5
18 elever

Busstransport
Föreställning kl. 10.00
Avgår från skolan kl. 09.20
Åter på skolan ca kl. 11.20
Föreställning kl. 12.00
Avgår från skolan kl. 11.20
Åter på skolan ca kl. 13.20
Föreställning kl. 12.30
Avgår från skolan kl. 11..50
Åter på skolan ca kl. 13.50
Klasserna åker med Bergkvara buss,
som hämtar och lämnar er på skolan.

