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HEM. Så heter den nyskrivna pjäsen som tagits fram i samarbete med åttor på
Sandeklevsskolan i Bergsjön. Efter skolföreställningarna till i början på december hoppas
Masthuggsteatern även kunna spela för allmänheten.
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En annan bild av
Bergsjön på scenen i
Masthugget
BERGSJÖN Åttondeklassare vid Sandeklevsskolan är medskapare till
föreställningen Hem på Masthuggsteatern.
Nu lämnar de över stafettpinnen till yngre
barn i Bergsjön.

Drama, rollspel och textbearbetningar. Därmed också frågeställningar, idéer och
historier som barnen bär på. Under workshop sedan i januari har två åttor på
Sandeklevsskolan arbetat tillsammans med Masthuggsteatern.
Hem fick den skapade föreställningen heta. Inte utan anledning.
– Mycket av det som vi kände var betydelsen av Bergsjön och vilka som bor där. Samlat
blev upplevelsen hemmet, säger Archana Khanna, Masthuggsteaterns projektledare för
Stafetten.
Ska väcka frågor
Föreställningen är den första av tre i det lika många år långa projektet där äldre elever
för varje år lämnar över ansvaret till yngre på Sandeklevsskolan.
Pjäsen som de två åttorna varit med att ta fram ska väcka frågor hos en fyra och
femma.
I vår är de medskapare till en ny pjäs som ska rikta
sig till lågstadieelever.
På samma sätt får lågstadieeleverna vara med när slutpjäsen för förskolan tas fram
under 2017.
– Vi vill lyfta barnen ur deras förutsättningar i vardagen, deras drömmar och inte minst
orten Bergsjön, säger Archanna Khanna.
Vad det blir när de yngre barnen tar över stafettpinnen återstår att se. Klart står att
saker som grupptryck fått en viktig roll när åttondeklassarna har fått ge stoff åt teaterns
professionella.
– Genomgående är att man ska få en annan bild av Bergsjön. Även ett höghus är ett
hem, säger Archana Khanna.
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