VÄSTANÅ TEATER - BORTBYTINGEN
På Mårbacka Minnesgård
Producent:
VÄSTANÅ TEATER
http://www.vastanateater.se
Kontaktperson:
Irene Henriksson
info@marbacka.com
0565 - 310 27
Föreställningens längd:
ca 60 min
Spelperiod:
1 okt 2018 - 5 okt 2018
kl. 11.00

I oktober 2018 erbjuder vi
skolteater med Västanå teater,
som sätter upp Selma
Lagerlöfs novell Bortbytingen,
här på Mårbacka Minnesgård.

Bortbytingen är en av Selma Lagerlöfs finaste
berättelser. Här berättar hon historien om bondparet
som får sin enda son bortrövad av trollen och som i
utbyte får en trollunge att ta hand om. Bondmoran blir
förstås förskräckt till en början, men sedan växer
hennes modersinstinkt. Under hennes försorg tas
trollungen omhand, trots att maken och resten av
bygden vill bli av med ungen.
När Bortbytingen publicerades 1915, i novellsamlingen
Troll och Människor, befann sig Europa mitt i det
brinnande första världskriget, och Selma var klart
påverkad av det inhumana behandlande av människor
som kriget innebar. I denna berättelse ställs rädslan för
det okända och främmande mot empati och
medmänsklighet. Selma Lagerlöf visar på vikten av att
alla behandlas lika och att det alltid gäller att stå upp för
de svaga.
Med musik, dans, och fantastiska kostymer och masker
bjuder Västanå Teater in sin publik i sitt eget magiska
scenrum, Yurtan, ett mongoliskt nomadtält där tid och
rum upphör att verka och fantasins möjligheter är
oändliga.
Varmt välkomna till Mårbacka Minnesgård i v. 40,
önskar Västanå Teater och Mårbacka.

Allmänt

Åldersgrupp: Åk. 3 och uppåt
Spelplats: Mårbacka Minnesgård
Kapacitet Yurtan: 92 platser

Pris

15 000 kr/föreställning.
(= 5000kr/grupp om ca 30
elever.)
Förbokning görs via mail:
info@marbacka.com eller
via tfn: Irene Henriksson
0565 - 31027

Guidad visning

Passa på att i samband med
teatern boka och gå en
guidad visning i
Minnesgården, Selma
Lagerlöfs hem, i en version
som är anpassad för barn
eller ungdomar. Den
guidade visningen tar c:a 30
minuter.
Pris för guidad skolvisning:
50 kr per person.

Medverkande

Skådespelare:
Jakob Hultcrantz Hansson
Hanna Kulle
Daniel Lindman Agorander
Musiker:
Sophia Stinnerbom
Ola Hertzberg

