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En ungdomsföreställning
i skuggan av
en flykt.
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Teater De Vill presenterar Ankarbarnet – en pjäs (högstadium/gymnasium) baserad på flyktingungdomars verkliga upplevelser
och berättelser. Mobilen ringer, för första gången på väldigt länge hör ankarbarnet Jasmin sina föräldrars röster. En resa mellan
hopp och förtvivlan tycks äntligen vara till ända. Tiden för den efterlängtade återföreningen är här.
Så blev det då ett lyckligt slut... Eller? Varför tycks det som om ankarbarnets glädje förbyts mot vrede då samtalet avslutats.
Ett frustrerat vrål blir upptakten för ett omtumlande möte mellan tre ungdomar vars öden sammanflätas då de på olika sätt
tvingats ge sig iväg ut i det okända. På en tågstation möter Jasmin den nyanlända flickan Nadine som inte vågar lämna sin bänk
och den papperslöse pojken Victor i språng undan lagens långa arm.
Ankarbarnet är trots sitt allvarliga tema, en föreställning som blandar teater, mim och dans med nyskriven livemusik.
Den rymmer det känslofyllda såväl som det humoristiska och gripande. I direkt anslutning ger skådespelarna ett interaktivt
seminarium som tagits fram tillsammans med Migrationsverket.
Till föreställningen kan man även beställa temadagar där eleverna arbetar med skrivar-övningar utifrån temat flykt. Målet är
att varje elev skriver en text, på temat, som i slutet av 2014 fogas samman i en e-bok med namnet: Ungas tankar om flykt.
Föreställningen har premiär i början av november 2014 och spelas
därefter både på Scenen Pipersgatan 4 och på turné över hela landet.

REGI
Judit Benedek
SKÅDESPELARE
Maria Alm Norell, Zoe Tounta, Jonas Sjögren
KOREOGRAF
Nina Åkerlund
SCENOGRAFI & KOSTYM
Caroline Romare
LJUSDESIGN
Lina Benneth
MUSIK
Jonas Sjögren
BILD
Gonzalo Morrison

SPELTID
60 min

SPELYTA/TAKHÖJD
6x6 m / 3 m

MÅLGRUPP
Högstadium/Gymnasium

ELKRAV
16 A handske alt 32 A

MAXPUBLIK
100 pers/föreställning

LJUS/LJUD
Vi tar med eget

GAGE
8900:- inkl sociala avgifter
Rabatt vid två eller flera föreställningar

MÖRKLÄGGNING
Ja

RESEKOSTNADER
Inom Stockholm: 1400:-/dag
Övriga landet: 70:-/mil
Traktamente: 350:-/dygn & person
Logi: 3 personer

BYGGTID/RIVTID
2,5 tim/1 tim
BÄRHJÄLP
Ja

Scenen Pipersgatan 4. 112 24 Stockholm | 08-652 08 01 | info@teaterdevill.com | www.teaterdevill.com

MED STÖD AV POSTKODLOTTERIET, STATENS KULTURRÅD, STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING,
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NBV - NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET.

