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ScenGalej 2015
Dynamo, Norrköping

Onsdag 7 okt

Utbudsdag med dans, musik och teater  
från förskolan - åk 9 och gymnasiet
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Välkommen till ScenGalej 2015
ScenGalej är Östergötlands största mötesplats för dans, teater och musik för barn och 
unga. 

Årets ScenGalej innehåller 18 föreställningar och konserter som visas i sin helhet, dessutom 
har vi trailers och andra presentationer.

Tanken med ScenGalej är att främst visa föreställningar och konserter som kan spelas under 
det kommande året men ung scen/öst får också möjlighet att spela de föreställningar som 
spelas innevarande termin eftersom det fortfarande finns möjlighet att beställa dessa före-
ställningar.

Årets nyhet är Rookiescen! Här kan du se några av de unga grupper från Östergötland som 
ännu inte är fullt professionella men som vi ändå vill bereda en plats att visa vad de gör, allt 
för att gynna återväxten av ny scenkonst. 

Under vårt stora Kaffemingel får du också möta ett 30-tal grupper och artister som jobbar 
med barn och unga.

Vi jobbar vidare med att uppfylla Barnkonventionen. I år är det barn från främst Finspång 
som kommer och ger sitt omdöme om det utbud som presenteras. Dessa unga referensper-
soner har alltid företräde om det blir trångt på någon scen under dagen, det kan vara bra att 
veta. 

Varmt välkommen!

Kathleen Ginyard, Kultur- och fritidskontoret, Norrköpings kommun 
tel 011-15 27 28, e-post kathleen.ginyard@norrkoping.se 

Anna Ljung, Dans i Öst, Region Östergötland 
tel 010-103 65 15, e-post anna.ljung@regionostergotland.se 

Lina Marcusson, Kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun 
tel 013-20 65 90, e-post lina.marcusson@linkoping.se

Katariiina Matthiessen, Östgötamusiken 
tel 013-35 99 73, e-post katariiina@ostgotamusiken.se 

Maria Ståhl, Kultur & Fritid, Motala kommun 
tel 0141-22 25 29, maria.stahl@motala.se 

Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland 
tel 011-21 86 73, e-post ulf.thorn@riksteatern.se 
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Tid och plats
Onsdag 7 oktober, 2015
Dynamo (f d Kulturkammaren), Tunnbindaregatan 37, Norrköping  
Del 1: Förskolan - åk 6, kl 08.30-15.40
Del 2: Åk 7-9, gymn, kl 15.15-19.00
(Med reservation för ändringar!)

Målgrupp
Målgruppen för utbudsdagen är i första hand kulturombud och de kultursekreterare eller 
lärare/förskollärare som har ansvar för att det kommer scenkonst ut till den egna skolan/för-
skolan. 
Även andra arrangörer av t ex offentliga föreställningar är välkomna!

Rookiescenen
Rookiescenen är årets nyhet! På Rookiescenen vill vi chansen till några grupper som ännu 
inte har möjlighet att arbeta professionellt att visa sina föreställningar. Kriteriet är att de är 
unga och lovande och syftet är att stödja återväxten bland scenkonstartister i Östergötland. 
Det innebär också att den regionala arrangörsgarantin inte gäller för dessa grupper. 

Kaffemingel 
Ett trettiotal grupper från stora delar av landet deltar i detta Kaffemingel som i år äger rum i 
Konsertsalen i Dynamo. Det är dels grupper/ensembler vars föreställningar visas på minglet, 
dels andra professionella aktörer. Ta chansen att hitta många spännande produktioner i denna 
mångfald1 

Anmälan
Senast den 28 september på www.ostergotland.riksteatern.se/scengalej-2  
Gratis deltagande, kaffe ingår!
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Program och lokaler
(med reservation för sena ändringar)Program och lokaler ScenGalej, Dynamo 7 okt 2015 
(med reservation för ev ändringar) 

Tid 1:a kammaren 2:a kammaren  3:e kammaren Repsal B  Konsertsalen  
08.30 Registreringen öppnar      
09.00     VÄLKOMMEN till del 1  
09.15 Komet 

Christina Tingskog Co 
3-9 år 
45 min 

Fair Play 
Mittiprickteatern 
7-9 år/10-12 år 
50 min 

Hillevi Hults bragder och 
bravader 
Papagena 
4-9 år 
45 min 

ROOKIEGRUPP: 
Lille Prinsen 
Kaoskultur 
7-11 år 
45 min 

 

10.00     Kaffemingel 1 
10.45 Flyttkaoset med min vän 

NisatnaF 
Blauba Danskollektiv 
3-5 år 
35 min 

Ivar, Knutte & Vatten 
Musikteater Gulasch 
4-10 år 
40 min 

Vår version av Askungen 
Teater Imba 
6-12 år 
40 min 

ROOKIEGRUPP: 
David och Goliat, om de 
vore clowner 
Teaterverkstan 
6-12 år 
45 min 

 

11.45 TRAILERPASS:  
Hans & Greta 
Östgötamusiken 
Folke Dansteater 
7-12 år  
20 min  
 
Blomma blad, en miljard 
ung scen/öst 
6-9 år 

Nussekudden 
Teater DaCapo 
4-9 år 
40 min 

Ska vi va? 
Teater Tre 
4-8 år 
30 min 

  

12.30   Lunch   
13.30 Hugo Hansson flyttar in 

Teaterexpressen 
4-8 År 
35 min 
 

 Pandaresan – Jorden runt 
på 21 rörelser 
Susanne Lind 
4-10 år 
40 min  

Din inre röst 
ung scen/öst 
10-12 år 
50 min 

 

14.30 
 
 
 
 

And Then…  
Och Sen… 
Claire Parsons Co 
7-12 år 
45 min 

Nasse – musikalen! 
Dockteatern Tittut 
2-6 år 
40 min 

Riksteatern presenterar! 
45 min 

  

Tid 1:a kammaren 2:a kammaren  3:e kammaren Repsal B  Konsertsalen  
15.15     Kaffemingel 2 
15.40     VÄLKOMMEN till del 2  
15.45 Stjärnlösa nätter 

Boulevardteatern 
13-15 år, gymn 
75 min inkl samtal 
Information om samarbete med 
Länsstyrelsen Östergötland. 

    

17.05  Se mig 
Eleonor Eriksson & 
Marcus Fyrberg 
13-15 år 
45 min inkl samtal 

   

17.50  Bubbel & frukt I foajén     
18.05 The Game 

aliEN Dance Co 
10-15 år, gymn 
40 min 
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Produktioner i bokstavsordning 

And Then… Och Sen…
Claire Parsons Co
7-12 år
45 min
And Then... Och sen är dans och mjuk cirkus i en abstrakt och polyfon 
sagovärld. Här möts fyra figurer för att berätta och presentera saker och 
händelser på alldeles olika sätt. I rummet rullas objekt, saker flyttas och 
byter perspektiv i dans, tal, sång. Någon berättar om bin som dansar 
balett. Någon annan om fingerfärdiga motsatser och barocka djurfinurlig-
heter. Här har något hänt. Vem talar sanningen? 

Fair Play
Mittiprickteatern
7-9 år/10-12 år
50 min
En pjäs om vänskap, fotboll och hundar av Erik Norberg. Kim är en av 
de som inte får vara med. Kim försöker vara som alla andra men det 
blir alltid fel. Han är fel. För högljudd. För stökig. Sämst på fotboll. Helt 
värdelös. Men så kommer Hunden in i Kims liv. Hunden är superbra på 
fotboll, superbra på att få folk att tycka om honom, så superbra så att till 
och med mamma och pappa tycker att allt han gör är bra. Tänk vad lätt 
att vara hund! Nu får plötsligt Kim vara med. Alla vill att han och hunden 
ska göra sina fotbollstrix. Men är det bara hunden de vill se?

Flyttkaoset med min vän NisatnaF
Blauba Danskollektiv
3-5 år
35 min
Kim måste packa upp sina flyttlådor, men det är ju så tråkigt! Särskilt 
när hen är ensam. Låtsaskompisen NistanaF dyker upp och tillsammans 
ger de sig ut på en rolig, spännande och stundom läskig resa. I denna 
för underliga värld av möjligheter tar de hjälp av rummets lådor och så 
barnpubliken förstås! Vi bjuder in er till FantasiNs magiska landskap, ett 
krypin för vänskap, interaktion och kreativitet!

 
Foton på denna sida:
And Then... Och Sen: Mats Åsman. Fair Play: Martin Skoog. 
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Hillevi Hults bragder och bravader
Papagena
4-9 år
45 min
Föreställningen utspelar sig hemma hos Hillevi som bor ensam i sin lilla 
lägenhet. Hon älskar att drömma sig tillbaka och berätta om sitt liv. Om 
man får tro henne har hon både varit lejontämjare, arkeolog, balettdansös 
och kapten på ett skepp som seglat jorden runt 43 gånger (minst). Hon 
har under åren samlat på sig vackra ting och allehanda bra-att-ha-saker 
och en del spännande skatter ifrån sina många resor. Alla bär sin histo-
ria. Genom en trasig komradio som hon lyckats laga återfår hon oväntat 
kontakten med en länge saknad vän. Och vad händer då? 

Hugo Hansson flyttar in
Teaterexpressen
4-8 år
35 min
Hugo Hansson vill egentligen bo kvar i sitt fina hus på landet. Men det 
går inte! Han måste flytta in i en modern lägenhet i stan. Det gör Hugo 
både ledsen och arg. Hugo bestämmer sig för att vägra flytta in och stan-
nar i trappen, för han tänker inte göra som dem vill. Snart går ryktet i 
trappen om farbrorn som inte vill flytta in i sin lägenhet. En fantasifull 
och varm berättelse om hur det kan kännas att vara rädd för förändring 
och nya miljöer.

Ivar, Knutte & Vatten
Musikteater Gulasch
4-10 år
40 min
Våra musikälskande vänner Ivar och Knutte är tillbaka! Den här gången 
har de mycket att stå i. Ivar ska laga taket och Knutte ska laga bryggan. 
Men i vassen bor Grodan Gunnel. Hon kan allt om vatten! Spännande, 
tycker Knutte. Men hur går det egentligen med bryggan han lovat laga? 
Ett svängigt triangeldrama för barn om vårt makalösa vatten.

Komet
Christina Tingskog Co
3-9 år
45 min
Om snurriga cirklar och himlakroppar...
Solen, månen och alla stjärnorna, var kommer de ifrån?
Tänk att kometer är sten och is som far genom rymden!
Har du funderat över varför man faller neråt och inte uppåt när man 
ramlar?
I Komet prövar, leker och funderar dansarna logiskt, kroppsligt och med 
humor på matte, tyngdkraft och universums förunderligheter. Människan 
har I alla tider försökt förstå och tolka det himlavalv som omger oss alla, 
stora som små, lika som olika.
Foton på denna sida:
Komet: Håkan Jelk
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Din inre röst
ung scen/öst
10-12 år
45 min
Din inre röst handlar om att uppleva det kusliga, spännande och vilsamma 
i att bli främmande inför det vardagliga. Innan det börjar tar alla i klassen 
på sig hörlurar. Ur hörlurarna talar en röst som ger enkla instruktioner. 
Mellan rösten och deltagarens egna tankar uppstår ett samspel och nya 
perspektiv på skoltillvaron öppnas.

Nasse – musikalen!
Dockteatern Tittut
2-6 år
40 min
Nasse är ute och går på vägen. Egentligen letar han efter hallon. Men 
istället hittar han något han aldrig sett förut! Nasse stannar och tittar och 
undrar. Så konstigt- vad kan man använda den till? Nyfiken och med 
många funderingar, försöker Nasse förstå världen. Några missförstånd 
blir det innan allt känns rätt och bra. En musikalisk dramatisering av Sven 
Nordqvists älskade bok Nasse hittar en stol.

Nusse-kudden
Teater DaCapo
4-9 år
40 min
Kalle är galen i sin Nusse-kudde. Han fick den när han var liten. Den har 
följt honom hela livet: till dagis, till skolan, i lumpen och när han blev 
kär... Och den är med honom nu när han är gammal. På ålderdomshem-
met är det Föreståndarinnan som bestämmer: Hur skulle det se ut om alla 
släpade omkring på gamla kuddar? Ge hit! Det blir en kamp på liv och 
död. En berättelse om vårt behov av trygghet, tröst och ömhet. Om att få 
vara som man är. Om att respektera människors olikheter. 

Pandaresan – Jorden runt på 21 rörelser
Susanne Lind
4-10 år
40 min 
En musikalisk berättelse om en resa in i djurens och rörelsens värld. Vi 
kommer att flyga till pandornas land och på den resan möter vi djur och 
vi leker olika djur i ständig rörelse mot resans mål. Rörelser som bygger 
på våra primitiva reflexer som är samma för alla barn i hela världen, och 
som är viktiga att göra under barndomen för att få ihop alla förbindelser 
i hjärnan och kroppen. Berättelsen förs fram med hjälp av dockor och 
nyskriven text och musik, med inspiration från traditionell musik från 
olika kulturer

Foton på denna sida:  
Nasse: Love Lannér
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Riksteatern presenterar!
45 min 
Under denna rubrik presenterar den producerande delen av Riksteatern sin 
kommande repertoar för barn och unga med hjälp av film och olika presentatörer. 
Riksteatern har föreställningar för flera olika åldrar och bygger oftast upp ett helt 
scenrum med sittplatser på varje spelplats. 

Lilla Röd
6-9 år/10-12 år, familj
 Ett magiskt familjeäventyr om drakar, mod och vänskap.
Varför är alla stora, starka och självständiga utom jag, tänker Lilla Röd, 
den yngsta och minsta draken i familjen. Efter en tid möter Lilla Röd en 
pojke, som hon bestämmer sig för att skrämma vilket hon inte lyckas 
eftersom pojken är döv. De båda slår följe längs vägen och det är nu även-
tyret börjar…

Plint
10-12 år 
Hur skulle det vara om allt du någonsin tänkt på gympalektionen skulle höras ut, 
högt? Hemlisarna om varför du valde Kenny framför Misha i basketen, att du är kär i 
Ali, eller att du tycker att Penny – som är din bästis – är absolut sämst på innebandy? 
Plint – en gympasalsshow är en teaterupplevelse utöver det vanliga, som äger rum i 
gymna stiksalens befintliga inredning. Publiken bär hörlurar där de får ta del av både 
inspelade repliker och skådespelarnas dialog live.
 
Kommer här
13-15 år 
Om ursprung och identitet – ett samarbete mellan Riksteatern och Ung Scen Norr
Vad är det för skillnad på att växa upp på glesbygden och i en förort någonstans i 
Sverige? Hur påverkas vi egentligen av var vi bor och den platsens förutsättningar? 
Föreställningen tar avstamp i workshops och intervjuer med ungdomar från Norr-
botten och en förort till Stockholm. 

Perfektion
Fr 13 år, gymn
En poetisk dansteater om strävan efter det felfria? Finns den perfekta 
människan? Vad gör henne i så fall till det? Inspirerad av författaren 
Lorcas pjäs Yerma utforskar dansteater föreställningen Perfektion den 
tid lösa strävan efter att vara ofelbar. Yerma längtar efter att bli gravid. 
Utan ett barn är hon knappt värd någonting, varken för sig själv eller för 
sin omgivning. Denna poetiska och utmanande föreställning förkropps-
ligar både dansarnas såväl som Yermas frustration och personliga 
komplex. 

Measured Moments
Gymn, vuxna
En humoristisk dansmonolog om mänsklig dressyr.
Hur begränsas vi människor utifrån kön, klass och färg? På vilket sätt formas vi in i 
mentala och fysiska mönster? Measured Moments är en rolig och tankeväckande dans-
föreställning av och med koreografen och dansaren Sandra Medina. Den undersöker 
kroppens anpassning till historisk makt och rasistiska fördomar, samt testar hur 
sociala instruktioner och stereo typa föreställningar påverkar oss och vår omgivning. 
Är vi alla egentligen en del av ett mänskligt dressyrprogram?
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ROOKIEGRUPP: 
David & Goliat, om de vore clowner
Teaterverkstan
6-12 år
45 min
Den lille herdepojken David bor på en gård tillsammans med sin far och 
sina betydligt smartare, starkare och coolare bröder. Plötsligt kommer 
kriget. Det ryktas om att en jätte finns bland fiendes soldater. Vem vågar 
utmana honom? Följ med på en berättelse om självförtroende och mod 
där det visar sig att även de minsta kan utföra stordåd. Föreställningen 
bygger på improvisation och samspel med publiken. Därför blir varje 
föreställning unik!
Teaterverkstan är en nystartad grupp från Norrköping. 

ROOKIEGRUPP: 
Lille Prinsen
Kaoskultur
7-11 år
45 min
En liten prins lämnar sin planet för att hitta en vän. Men världen är stor 
och människorna märkliga... 
I vår dramatisering av den älskade barnboken får ni följa prinsens resa 
men också den vuxne flygarens möte med Lille Prinsens magiska och 
poetiska värld.
Kaoskultur är en nystartad grupp från Norrköping. 

Se mig
Eleonor Eriksson &
Marcus Fyrberg
13-15 år
45 min inkl samtal
En föreläsningsmusikal   — på riktigt
Som tonåring kan det vara svårt att ta till sig det vuxna säger. Som 
ton åring kan det vara lätt att hamna fel. Att vara tonåring är jävligt 
kompli cerat.
Därför kommer nu denna musikal som är upplagd som en föreläsning 
om hur man hamnar i skiten och hur man tar sig upp igen. 

Ska vi va?
Teater Tre
4-8 år
30 min
I den enkla frågan ”ska vi va?” ryms allt möjligt. Maktobalans, kreativitet 
och längtan. Berit och Flisan möts och skiljs åt, inomhus och utomhus, allt 
till tonerna av Benny Anderssons musik. Flisan vill vara ensam, men Berit 
kommer tillbaka flera gånger men plötsligt är det Flisan som vill vara och 
då har rollerna skiftat. Ett relationsdrama som ställer frågor om vänskap, 
olikheter och rätten att vara för sig själv. Fritt efter Pija Lindenbaums bok. 
Foton på denna sida: 
Ska vi va?: Martin Skoog 
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Stjärnlösa nätter
Boulevardteatern
13-15 år, gymn
65 min
Amàr är arton år, kurd och uppvuxen i en svensk småstad. Familjen åker 
på semester till Irak för att hälsa på släkten. Det blir ett kärt återseende. 
Ett flertal gånger får Amàr frågan om det inte snart är dags att gifta sig. 
Så småningom framgår det Pappan har bestämt att Amàr och hans kusin 
Amina ska gifta sig! En berättelse om kampen om rätten till ett eget liv, 
om skuld och straff, svek och kärlek, om den långa och svåra vägen till 
försoning. Pjäsen bygger på Arkan Asaads succébok med samma namn. 
Här ingår också en kort presentation av hur Länsstyrelsen i Östergötland 
stött denna föreställning när den spelats i länet under hösten 2015. 

The Game
aliEN Dance Co
10-15 år
40 min
En dansföreställning om makt. Hur förhåller vi oss till makt och hur 
utövas den? Vågar du vara med? Vågar du vara emot? Vågar du välja? 
Vi dansar oss igenom maktens korridorer och undersöker olika härskar-
tekniker och dess påverkan. The Game är en kraftmätning som tillslut 
landar i medmänsklighet. 

TRAILERPASS:  
Hans & Greta
Östgötamusiken och
Folke Dansteater
7-12 år 
En helt ny spännande tolkning av den klassiska sagan av bröderna 
Grimm. I vår version får ni möta den utsatta mamman med sina två barn 
som gör allt för att överleva i samhällets utkant i en stad präglad av över-
konsumtion och kaos. I ett försök att ge sina barn ett bättre liv, lämnar hon 
bort barnen. Hans och Greta försöker hitta vägen hem men går istället 
vilse och hamnar i klorna på den fåfänga och rika häxan. Levande klassisk 
musik från Crusellkvintetten och balett flätas samman till en föreställning 
där mod, kärlek och gemenskap övervinner allt!

TRAILERPASS:  
Blomma blad, en miljard
ung scen/öst
6-9 år
15 min 
Blomma blad en miljard är en sprakande humoristisk föreställning om 
fantasi, lek, hunger, sorg och förlust. Om hur svårt det kan vara att vara 
barn och förälder när en älskad marmor dör och allt ställs på ända. Om 
hur vi tillsammans via lek, fantasi och mod att se varandras känslor, ändå 
kan mötas.
Foton på denna sida: 
Stjärnlösa nätter: Martin Skoog. The Game: Anders J Larsson. 
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Vår version av Askungen
Teater Imba
6-12 år
40 min
En klassisk saga om drömmar och förhoppningar. En flicka uppväxt i ett 
hem utan kärlek som tvingas slava och arbeta utan någon vila. Hur länge 
orkar man hålla hoppet vid liv? I denna föreställning ställer vi frågorna 
vi alla räds svara på; vad ska jag ha på mig? Vad har jag egentligen för 
skostorlek? Och vad är en bal på slottet?
Teater Imba berättar denna kända historia på sitt eget sätt med hjälp 
av improvisation, humor, dans och trams. Tillsammans med publiken 
skapas en aldrig tidigare visad version av Askungen.


