ScenGalej
Hallarna, Norrköping
Torsdag 10 okt 2019
Utbudsdag med dans, musik och teater
för förskola, grundskola, särskola och gymnasium

www.scengalej.se

”Barn växer av kultur...”
Välkommen till ScenGalej 2019
”Barn växer av kultur. De får upplevelser, känslor och nya tankar som ger självförtroende och självkännedom och utvecklar deras kreativitet. Kultur är olika sätt att uttrycka sig på och bearbeta livet.”
Catharina Hällström, Centrum för barnkulturforskning
ScenGalej är vårt bidrag till att barn och unga i Östergötland ska kunna växa genom att möta
olika former av scenkonst.
Årets ScenGalej innehåller 20 föreställningar och konserter som visas i sin helhet, dessutom
ett antal trailers.
Kaffeminglet återkommer självklart med ett antal grupper och artister som spelar för barn
och unga.
Viktiga personer vid ScenGalej är våra kulturambassadörer. Det är elever från en viss
kommun, detta år Valdemarsviks kommun, som här ska företräda alla östgötska barn och
unga. Vi samlar in och tar hänsyn till deras synpunkter. Till alla föreställningar och konserter
har kulturambassadörerna företräde.
Vi har också hjälp av volontärer och i år kommer de från dansutbildningen på Lunnevads
Folkhögskola. Deltagandet i ScenGalej och de träffar vi har innan blir värdefulla inslag i
deras utbildning inom kulturområdet.
Varmt välkommen!
Charlotta Arildsson, Kultur- och fritidskontoret, Norrköpings kommun
tel 011-15 29 24, e-post charlotta.arildsson@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, 070-375 85 33, e-post katariiina@ostgotamusiken.se
Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland
tel 011-21 86 73, 070-395 55 16, e-post ulf.thorn@riksteatern.se

Bild framsidan: Tidsfördriv. Foto: Lisa Grip

2.

Anmälan/Hemsidan

Senast den 30 september på www.scengalej.se. Bekräftelse utsänds endast per mejl till
angiven mejladress. Det är gratis att delta och kaffe ingår!
På hemsidan kommer vi också att lägga ut filmtrailers och program. Bra att ha när man kommer tillbaka till sin arbetsplats och vill presentera vad som erbjudits på ScenGalej.

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/förskolan. Även andra arrangörer av t ex offentliga föreställningar är välkomna! Elever som inte
är kulturambassadörer eller volontärer tas emot i mån av plats.

Tid och plats

Tors 11 oktober, 2019
Hallarna (f d Kulturkammaren), Tunnbindaregatan 37, Norrköping
Registrering börjar kl 08.30.
Föreställningar/konserter för förskolan och årskurs 1-6 äger främst rum mellan 09.15-15.45.
Därefter blir det föreställningar/konserter för årskurs 7-9 och gymnasiet. Men i schemat på
nästa sida finns det något undantag.

Praktiskt på plats

Parkering: Det finns ont om parkeringsplatser i närområdet.Vi rekommenderar att man
därför utnyttjar kollektivtrafik. Hallarna ligger ca 10 minuters gångväg från Norrköpings
centralstation.
Lunch: Finns gott om restauranger i grannskapet, bl a på Bråddgatan och Kungsgatan.
Restaurangen Trottoarbaren i Hallarna är stängd för lunch denna dag.Vi skickar ut lunchtips
veckan innan ScenGalej.

Schemat

Schemat finner du på sid fyra. Här ser du att dansföreställningen Koreografin visas vid tre tillfällen. Orsaken är att den endast tar 15 deltagare per tillfälle.

ScenGalej för noviser

Är du på ScenGalej för första gången och vill få lite vägledning innan det hela börjar? Då är
ScenGalej för noviser rätta tillfället för dig. Här kan du ställa frågor och få några heta tips!

Kaffemingel

På Kaffeminglen kl 09.45 och 15.15 kan du mingla med ett stort antal professionella aktörer
som arbetar med scenkonst för barn och unga. Här kan du möta de grupper vars produktioner visas på ScenGalej men också andra scenkonstproducenter.

Arrangörsgarantin

För de flesta av de föreställningar och konserter som presenteras på ScenGalej gäller den
regionala arrangörsgarantin (max 4 000 kr per evenemang) som kan sökas via Riksteatern
Östergötlands hemsida www.ostergotland.riksteatern.se. Stödet gäller dock ej för Norr
köpings och Linköpings tätorter.

3.

Program och lokaler

(med reservation för sena ändringar)
Tid

1:a kammaren

2:a kammaren

3:e kammaren

08.30

REGISTRERING i entrén

08.40

ScenGalej för noviser

-08.55
-08.55

09.00
09.15

Apan
HDN Studio
3-8 (6) år
30 min

Robotdiktatorn
Mittiprickteatern
7-11 år
50 min

Repsal B

VÄLKOMMEN!!
Det nya
musikskapandet
Bitte & Albin
Appelqvist/frilans
Östgötamusiken
10-16 år
40 min

Musen Märta bygger bo
Teater Pelikanen
2-5 år
30 min

KAFFEMINGEL

09.45
10.40

Vem är Ronny?
Danskollektivet Ronny
9-12 år
45 min

11.35

Klumpen
Musikteater Gulasch
4-9 år
35 min

Fia med knuff
Östgöta Brasskvintett/
Östgötamusiken
8-12 år
30 min
TRAILERPASS
15 min/prod
Honungsgrävlingen
ung scen/öst
7-9 år
Clownen Lugac ROOKIE!
Mattias Johansson
4-18 år

14.45

Under ett rabarberblad
Anja Bigrell/frilans
Östgötamusiken
2-6 år
35 min
Vår version av Tarzan
Teater Imba
3-7 år
20 min

Koreografin
Johanssons Pelargoner
och Dans
10-15 år
50 min

Styvsystrarna – i
skuggan av Askungen
Folke Dansteater och
Östgötabandet
5-9 år
35 min
Tidsfördriv
Kompani Kläng
3-9 år
35 min

Bara nåt jag sa
Masthuggsteatern
10-14 år
55 min

Karneval på förskolan
Mia Kempff/frilans
Östgötamusiken
2-5 år
40 min

Hopp-1
Blauba Danskollektiv
6-12 år
40 min?

Vem behöver en vän?
Teater Röd
3-7 år
30 min

Koreografin
Johanssons Pelargoner
och Dans
10-15 år
50 min

KAFFEMINGEL

15.15
Sönderfall
Uusi Teatteri
13-18 år
50 min

15.45

16.45

17.45

Bröderna Grimm
skriver sagor
Svartå Soffteater
4-10 år
35 min

LUNCH

12.00
13.30

Konsertsalen

Livsrus
4:e teatern
13-15 år
60 min

Koreografin
Johanssons Pelargoner
och Dans
10-15 år
50 min

BUBBEL – FRUKT – AVSLUTNING

4.

Produktioner i bokstavsordning
Apan
HDN Studios
3-8 (6) år
30 min
Apan är äventyrlig och kvick, emellanåt lite för nyfiken för sitt eget bästa.
Full av upptåg klättrar hon i träd, ibland blir det kaos, ibland kalas. Visst
kan vi alla känna igen oss i apan? Kom och hälsa på apan i djungeln i en
dansföreställning för barn från 3 år och för hela familjen! Dans och animerad film i en spännande kombo!
Bara nåt jag sa
Masthuggsteatern
10-14 år
55 min
Billie är hemma och sjuk, klasskamraten Michelle kommer till honom
med läxor. Billie är den skötsamme som alla tror gott om, Michelle är
strulpellan som får skulden för allt. Michelle är trött på det och på att
andra, speciellt Billie, alltid kommer undan. När det visar sig att Billie
inte alls är sjuk, ser Michelle sin chans: Tänk om Billies pappa får reda på
att sonen skolkar? Detta blir startskottet för en karusell av stora och små
lögner. Fyra personer, två barn och två vuxna, hamnar på ett gungfly av
livslögn, vardagsbedrägeri och alternativa fakta.
Masthuggsteatern presenterar en lika aktuell som underhållande pjäs om
lögnen som fenomen.
Bröderna Grimm skriver sagor
Svartå Soffteater
4-10 år
35 min
Om hur det kanske gick till när bröderna Grimm kanske skrev
en saga som kanske lever kvar än idag. Bröderna Jacob och Wilhelm
Grimm reser runt i Tyskland för att samla och bearbeta folksagor. En saga
handlar om en flicka som går genom skogen och träffar på en varg, kan
det vara något? Det blir en föreställning med busiga lekar, roliga sånger
och spännande sagoberättande.
Clownen Lugac och den tickande klockan på vinden
4-18 år, familj
15 min TRAILER. ROOKIE!
Denna clownteaterföreställning handlar om att kunna se det vackra i
saker från vardagen, att kunna förvandla tårar till skratt och samtidigt
njuta av en atmosfärisk resa i form av denna tragikomiska föreställning.
Kanske en enkel halsduk inte bara är ett klädesplagg? Kanske en helt
vanlig ugnsvante är en fisk med djupa tankar om livet? Eller har Lugac
bara tappat greppet om verkligheten och kanske bara har en tendens att
kunna se saker som bara han själv ser?

(Denna föreställning är betecknad som ROOKIE vilket här innebär att den är gjord av en ung,
lovande, ännu ej helt professionell artist från Östergötland, en som vi gärna vi ge en chans att visa sig.)
Foton/illustrationer på denna sida:
Apan: Helene Berg,

5.

Det nya musikskapandet
Bitte & Albin Appelqvist/frilans Östgötamusiken
10-16 år
40 min
I föreställningen/workshopen får eleverna träffa och lyssna på en ung dj,
producent, musiker, skivbolagsdirektör som berättar och visar det nya
musikskapandet. Ungdomarna får se hur man gör musik med telefoner,
paddor, syntar, gitarrer, loopar m m. Fokus läggs på det egna skapandet!
Det blir en resa genom denna värld som kallas EDM – electronic dance
music med artister som Avici, SHM, Rebecca och Fiona m fl.
Fia med knuff
Östgöta Brasskvintett, Östgötamusiken
8-12 år
30 min
Fia med Knuff är en musikal där eleverna är spelpjäser och funderar och
resonerar under spelets gång på t ex frågor kring utseende, rättvisa och
hur vi är som vinnare och förlorare och vad som egentligen är viktigast
i livet. Allt förpackat i elva låtar i olika stilar och mellan sångerna finns
korta repliker men sångerna kan även stå för sig själva. Ett härligt musikmaterial som får oss att bli riktigt glada – en knuff i rätt riktning.
Honungsgrävlingen
ung scen/öst
7-9 år
15 min TRAILER
En musikalisk saga om mod, godisfantasier och sådant som vi vill men
inte vågar prata om.
Eysis är nyinflyttad och försöker hitta dörren till sitt nya klassrum. Istället
hamnar Eysis i gympasalen. I en plint gömmer sig Brilliant som bestämt
sig för att bli en honungsgrävling och aldrig mer gå hem igen. Under en
fallskärm sover en dumpad idrottslärare, som drömmer om att bli trubadur. I Honungsgrävlingen blir gympasalen en plats för äventyr, hemliga
drömmar, fyrverkeri och första hjälpen. Det blir farligt och härligt och
inte alls som någon har tänkt sig.
Hopp-1
Blauba Danskollektiv
6-12 år
40 min
En enhörning och en intergalaktisk tidsresenär landar i ert klassrum,
i syfte att undersöka och samla information om ordet hopp. Besökarna
behöver elevernas hjälp att utforska ordets betydelser; ett hopp och
att känna hopp. De undrar hur klassen kan hoppa, hur det känns att
hoppa och vad eleverna hoppas på i livet? Hopp och dans blandas med
självreflektion och eftertänksamhet i en dansföreställning där elevernas
delaktighet formar delar av föreställningen. Helt enkelt en hoppfull dag
på skolan!

Foton/illustrationer på denna sida:
Honungsgrävlingen: Edit o Björnen. Hopp-1: Carlo Cupaiolo.
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Karneval på förskolan
Mia Kempff/ frilans Östgötamusiken
2-5 år
40 min
Detta är en interaktiv konsert som resulterar i ett karnevalståg ute på
gården. Karnevalens form gör det möjligt för alla att delta på det sätt de
själva vill och kan. Visst ska det vara sång och spel, men det går också
bra att åla fram som en orm på marken eller vifta med en flagga.
Klumpen
Musikteater Gulasch
4-9 år
35 min
En föreställning full med musik och fri från pekpinnar.
Föreställningen tar sin början hos en sur frukthandlare och slutar hos
en lycklig skolklass allt via dansande farbröder till morrande arga
småsyrror och hundar på kisspromenad.
Manus och regi av den prisbelönta barnboksförfattaren Ann-Christine
Magnusson.
Koreografin
Johanssons Pelargoner och Dans
10-15 år
50 min
Koreografin är en föreställning som bygger på publikens medverkan. Alla
i publiken får ett par hörlurar och i dem guidar en röst som säger hur de
ska röra sig, förhålla sig till sin egen kropp och relatera till varandra. Det
är med andra ord inga dansare eller skådespelare med i föreställningen,
utan det är publiken som skapar Koreografin tillsammans. Varje person i
publiken väljer själv om den vill genomföra föreställningen på arabiska,
turkiska, svenska, sorani, ryska, pashto, dari, somaliska, persiska, ryska
eller engelska.
Livsrus
4:e teatern
13-15 år
60 min
Livsrus är en komedi om längtan efter dramatik i tillvaron. På ett litet café
i en liten stad utbryter panik när en anställd hittar en avhuggen tå i en
räkmacka. Det visar sig dock att det inte är en tå, utan en havsanemon.
Vilken tur… Vilken lättnad… Eller? Kanske inte bara?
Vi träffar Berit som i tjugo år dragit största lasset i stadens frivilligverksamhet och känner att det är nog nu. Och Marco som vill bli något mer
än killen som blev kvar och jobbade på café. Och Sonja, a.k.a. Sorrow eater,
som spelar i ett black metalband men inte känner sig tillräckligt ond. De
möts av en slump, som kommer att ha större inverkan på deras liv än
någon kunnat ana.

Foton/illustrationer på denna sida:
Koreografin: Rebecka Holmström. Livsrus: Anne Hellandsjö
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Musen Märta bygger bo
Teater Pelikanen
2-5 år
30 min
Märta leker och pysslar, bygger och fixar men när hon går ut är det
någon som kommer och busar med hennes saker. Märta ställer tillbaka
sakerna precis som de ska vara, sen sätter hon på radion och dansar
en stund. En liten fars för små barn med lek och musik om glädjen att
uppfinna.
Robotdiktatorn
Mittiprickteatern
7-11 år
50 min
En lekfull, galen och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande,
medmänsklighet och svårigheten med att komma överens. I en kartong,
på översta hyllan, lever tre övergivna och bortglömda leksaker. Tre före
detta favoriter i ett fängelse av papp. Här får bara den starkaste bestämma och den som anpassar sig, blir ett redskap. Men när ännu en bortglömd kamrat landar i lådan, ändras allt. Vilka kan de bli om inte bara en
bestämmer? Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det
ska fungera? Och vad är alternativet?
Styvsystrarna – i skuggan av Askungen
Folke Dansteater och Östgötabandet
5-9 år
35 min
En helt ny version av den välkända Askungesagan. Här får ni stifta
bekantskap med två systrar som förväntansfullt ser fram emot att få
träffa sin nya syster. Men när hon äntligen anländer visar det sig svårare
än de trott att finna sig tillrätta med sin nya familjemedlem. Situationen
ställs på sin spets när den stora talangtävlingen kommer till stan och de
alla tre bestämmer sig för att delta. En jazzig dansberättelse om systerskap, samarbete och strävan efter framgång när det bara finns plats för
en enda vinnare…
Sönderfall
Uusi Teatteri
13-18 år
50 min
Ett rysardrama för ungdomar – om när ord står mot ord.
Nanna har världens bästa jobb som personlig assistent men när hon
helt plötsligt blir anklagad för att missköta sitt arbete börjar ett overkligt
helvete. Hur ska hon bevisa att hon är oskyldig? Liv är en femtonårig tjej
som sedan några år lever med assistans dygnet runt. Hennes livsmiljö är
Nannas arbetsmiljö. Hur upplever och förmedlar hon allt som händer?
Vad är det egentligen hon varit med om? Och framför allt – vem lyssnar
på henne? Sönderfall är en nyskriven ungdomspjäs om konflikter och
trakasserier i skol- och arbetsmiljö.
Foton/illustrationer på denna sida:
Robotdiktatorn: Martin Skoog. Styvsystrarna: Gustav Udd. Sönderfall: Kai Kangassalo
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Tidsfördriv
Kompani Kläng
3-9 år
35 min
Tidsfördriv är en språkfri föreställning om leken som försvann. Två musiker och två akrobater lyfter dig in i en värld där allt handlar om att hitta
leken. Fantasin bubblar, musiken hjälper till och överraskningarna får
akrobatiken att stå på huvudet i sökandet efter leken i lådan.
Under ett rabarberblad
Anja Bigrell/frilans Östgötamusiken
2-6 år
35 min
Sånger om hönor, humlor och skator som bråkar! En medryckande och
innerlig konsert som bjuder in till både eftertanke och skratt. Konserten
är baserad på tonsättningar av Lena Sjöbergs vackra poesibok för barn.
Vem behöver en vän?
Teater Röd
3-7 år
30 min
Skogstrollet Barke bor ensam i sin skogshydda ute i skogen. Han har
varken familj eller vänner och kan vissa dagar känna sig otroligt ensam.
Men vilken tur att han har sitt skimrande trollguld istället!
En dag försvinner plötsligt guldet och Barke tvingas be det kloka Bergatrollet om hjälp…
Vem behöver en vän? är en interaktiv föreställning där barnen hjälper
skogstrollen med att begripa sina värsta känslor; ledsamhet, rädsla och
ilska. Tillsammans med publiken går vi igenom vad våra känslor innebär, hur man hanterar känslor samt vänners betydelse.
Vem är Ronny?
Danskollektivet Ronny
9-12 år
45 min
En interaktiv dansföreställning om att heta ett namn. Alla har vi någon
gång fått ett namn, oavsett var vi kommer ifrån och vilka vi är. Vi har
alla fått ett namn att bära. Föreställningen Vem är Ronny? funderar på just
detta med namn. Hur heter du ditt namn? Vad betyder ditt namn för den
du är? Vem bestämmer vad du heter? Vem är Ronny? befinner sig i ett
gränsland mellan föreställning och workshop.

Foton/illustrationer på denna sida:
Tidsfördriv: Lisa Grip. Vem är Ronny?: Jesper Moldvik

9.

Vår version av Tarzan
Teater Imba
3-7 år
20 min
En historia som utspelar sig i ett outforskat paradis där djungelns lag
råder. Där de starkaste och modigaste överlever. Men om man inte är så
modig då? Vår version av Tarzan är en berättelse om att känna sig ensam
och rädd och om kampen att övervinna sin rädsla. Men vi möter också
såklart Tarzan och Jane, ett gäng kriminella silkesapor, en skjutglad Clayton, Sengångaren Stefan med sitt eget tempo och självklart en rejäl dos
humor!

10.

Mina anteckningar från ScenGalej
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Citat från deltagarnas utvärdering av ScenGalej 2018

”Det var bra med så många olika typer av föreställningar.
Det fanns mycket att välja på!”
”Kaffeminglet under första delen var toppen! Många nya kontakter.”
” Väldigt hög kvalitet på samtliga föreställningar!”

