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SNÖVIT MED DUO DANZEROS
Åk f- 3 och åk 5 fick se den omarbetade sagan om Snövit. Även i denna får
Snövit ett nålstick som är den utlösande faktorn och starten på historien.
Drottningen får sin önskan uppfylld, men inte bara ett, utan två barn. Men
säg den lycka som varar för evigt…

MEN HERREGUD
Alla elever i åk 4- 6 fick uppleva föreställningen
med våra populära skådespelare Mattias Walan
och Malte Hallqvist.

Med humor, musik och allvar bjuds publiken
in till reflektioner om och kring tro.
– Varför är tro så svårt att prata om? Är
vetenskapen den nya religionen? Vågar vi
tro på varann? Och vem är Sören?
KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Men Herregud! - vad tror du på?- vill ställa
öppna frågor och lämna avtryck i form av
nyfikenhet, respekt och tro på öppenhet.
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SVARTA MOLN
Åk 9 fick se denna fängslande föreställning av
Kunskapsteatern.
17år gammal kastades Walter Kielba rakt in i
andra världskrigets fasor. Som polack blev han
deporterad och satt i flera olika fångläger.
Åren som följde blev dramatiska och
fasansfulla, men innehöll också vänskap och
ett trotsigt hopp. Mot alla odds överlevde han
och hamnade till slut i Karlstad. Detta är
Walters berättelse.
Svarta moln är en monolog som bygger på
Walters anteckningar och minnen och som vill få oss alla att försöka förstå och
samtidigt väcka medvetenhet kring nutida strömningar i samhället.

NYANLÄNDA – OM DU VAR JAG
I år har det varit extra fokus på de nyanlända. Att de
ska få möjlighet att uttrycka sig med och utan ord.
Mattias Walan tog sig sig an detta projekt genom
olika dramaövningar med förhoppningen att man
ville dela med sig av sina historier och berätta detta
på olika sätt.
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THE GAME
Åk 7 och åk 8 fick se den starka
föreställningen The Game.
En dansföreställning om makt.
Hur förhåller vi oss till makt och hur
utövas den? Vågar du gå med? Vågar
du gå emot? Vågar du välja?

The Game är en kraftmätning som
tillslut landar i medmänsklighet.

WALAN EDUTAINMENT
Alla i åk 6 fick besök av Mattias Walan.
Passen syftar till att ge förståelse för vikten av
att kunna står inför andra att tala, både för
betyg i svenska, men framför allt i det livslånga
lärandet. Han ger konkreta tips och verktyg i
hur man kan förbereda sig och öva. Eleverna
kommer få lekfulla övningar och han kommer
samtidigt ge tips till lärarna hur de kan
fortsätta att öva på detta under skolåret.
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BOKSTAVSÄNGELN - FRÅN TÖNT TILL POET
Åk 7 och åk 8 fick se Ismael Atarias föreställning ”Bokstavsängeln – Från tönt till
poet”
”Bokstavsängeln – Från tönt till poet” är en föreställning
som tar sitt avstamp i Ismaels diagnos ADHD. Vi får följa
med på en resa genom poetens liv, hur han på grund av
sin diagnos hamnade i ett utanförskap. Föreläsningen
handlar om längtan efter att bli accepterad och älskad för
den man är innerst inne är, om rädslorna, ensamheten
och kampen för att hitta sin plats i världen. Poeten
kommer ta med publiken tillbaks till hans egen
högstadieperiod som inte var helt enkel och genom
Ismaels historia finns möjligheten att nå inuti sitt eget
hjärta, kanske inse att vi alla har möjlighet att påverka
våra liv till det bättre. Med stor själdistans och en
befriande humor kommer Ismael ge oss både skratt och tårar.

MALTE HALLQVIST
Alla elever i åk f- 9 elever i Kils kommun
fick uppleva Maltes föreställning om
relationer, ett viktigt innehåll på ett
underhållande sätt.
Att passa in. Vem är inne och vem är ute?
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