
Vad gör jag här?
Teater / Workshops/kurser

”Vad
gör
jag
här?
är en

monolog om Alex och en
mansroll i kris som spelas
direkt i klassrummen för
högstadiet och har
interaktiva inslag.
Alex går i 8:an och har precis blivit oskyldigt
anklagad för att ha tafsat på Jasmine. Ryktena
cirkulerar redan på nätet. Vad ska ha göra?
Vara lojal mot Pontus eller stå upp för sig
själv? Vad ska han säga till Amina? Och så
den där förbannande presentationen som
måste bli klar om han inte ska få F i historia.
Plötsligt börjar märkliga personer dyka upp
kring Alex. Alla ger råd och säger att just dom
har rätt. Vem ska han lyssna på?
Vad gör jag här är en pjäs om att vara ung
kille i dagens Sverige. Ett Sverige där tjejerna
lyckas bäst i skolan. Ett Sverige där
förväntningarna på dig som kille kan verka
förvirrande och otydliga. Ett Sverige där det
fortfarande anses mesigt att gråta som kille.
Hur är det att växa upp i en roll som är lika
formbar som en rustning i stål. Vad krävs det
för att våga ta sig ur den och vad kostar det? 

Vad gör jag här är en interaktiv
klassrumsföreställning som bjuder in…

Producent:
Tage Granit
http://www.tagegranit.se

Kontaktperson:
Anna Marking
info@tagegranit.se
08-7837728, 070-6615105

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
1 Sep 2021 - 30 Dec 2022

Allmänt
Åldersgrupp: 
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 30
Premiär: 2021-09-01, Stockholm
Konstnärligt team: Teater Tage Granit
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag

Gage
Föreställningspris 
10 000 kr (Giltigt: 2021-05-19
till 2021-05-19) Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Medverkande

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter
Elkrav: Inga
Mörkläggning: 
Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på
Scenkonstportalen.se
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