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Folkteatern kommer snart till din skola! 

 

Inför ert besök på Hemligheter vill vi berätta några saker som kan vara 
bra att veta. Pjäsen ”Hemligheter” är ingen föreställning med traditionell 
handling från A till Ö. Vi har valt att arbeta på ett lite annorlunda sätt 
denna gång för att göra en föreställning där fantasi och fria associationer 
är viktiga element. Föreställningen bygger på minnen och situationer från 
skådespelarnas egna liv när de var i mellanstadieåldern och de både 
positiva och negativa "hemligheter" de burit med sig sedan dess. 

 

Teman som tas upp i vår föreställning är bland annat: 

- Hur vi fungerar som kompisar. 

- Ensamhet och längtan. 

- Att komma ny från ett annat land. 

- Livets fantastiska mysterium. 

- Och hemligheter: Att bli avslöjad, att inte vilja berätta, att få berätta. 

 

Man skulle också kunna säga att föreställningen är ett rum för fantasi och 
funderingar om att växa, förändras och bli vuxen en dag. På vår hemsida finns tips 
till dig som vill göra någon form av efterarbete tillsammans med barnen. 
Se www.gavlefolkteater.se 

Eleverna behöver inte förberedas på något särskilt sätt inför besöket. Bra kan vara 
att veta förutsättningar som hur länge det pågår och att det är Aja, Cecilia och Per 
som tar emot dem. Och att det inte finns några rätt eller fel när man upplever 
musik och teater. Den egna upplevelsen är den viktigaste och ”sannaste”. 

Eleverna får gärna leva sig in och reagera och spritta med benen och skratta högt 
om de känner för det. Vi tar hand om det som händer i teaterrummet. 


