Pressmeddelande

Teater De Vill presenterar en en nyskriven pjäs som bygger på intervjuer och workshops
som genomförts tillsammans med lärare över hela landet. Publiken möter en ensam
skådespelare som fyller scenen (Klassrummet) med stor dramatik. Hemligheter avslöjas och
människan bakom lärarrollen blottas. Det är gripande, dråpligt, roligt, galet och lite pinsamt.
Eleverna görs medskapande och skådespeleri blandas med akrobatik, rörelse och dans.
I dag besöker Rune Börjesson tidigare lärare, nu anställd av STC (School Tequnique
Cooperation) din skola! Med sig har han reformen för det nya skolsystemet som startar i
morgon kl. 8.00. Det gamla systemet kommer att skrotas, alla skolor kommer att stängas
och samtliga lärare avsättas! Allt som stått i vägen för studiemotivationen försvinner:
störande klasskamrater, misslyckanden, mobbning, till och med den äckliga skolmaten. STC
har tagit fram den ultimata lösningen på skolans problem. En lösning som kommer leda till
att alla klarar sina studier med toppresultat. Från nu sker all undervisning i hemmet och
varje elev förses med en högteknologisk dator, en mobil och en elektrisk fotboja.
Koncentration och Harmoni = Framgång! Det är logiskt, vetenskapligt belagt och vattentätt.
Så nu kör vi! Men… varför vacklar den tidigare så övertygade Rune?
Pjäsen ingår i Teater De Vills fleråriga Identitetsprojekt som på olika sätt lyfter frågor kring
identitet, självbild, självkänsla och självförtroende.
Presspremiär tisdagen den 2 oktober 2015 kl.13.00, 19.00, Scenen Pipersgatan 4.

Andra bra presstillfällen
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16-19 november, 10.00, 13.00, Scenen Pipersgatan 4
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