Clownen Ottilia och Barnens rätt
En interaktiv clownföreställning med Teater Skata
Clownen Ottilia
tar sig an
Barnkonventionen
Teater Skata
Karin Fichtelius
Spireagången 24
611 45 Nyköping
Tel: 070-369 31 29
E-post
teater.skata@gmail.com
Hemsida
www.teaterskata.se
FÖRESTÄLLNINGSFAKTA
Publik
Familjeföreställning:
från 5 år och uppåt
Skola: Förskoleklass - åk 6
Max 50-60 personer
Föreställningstid
45 min
Bygg-/rivtid
2,5 tim/1,5 tim
Lokal
Kan spelas i klassrum eller
andra mindre lokaler
Spelyta: 4 x 4 m
Pris
7 500 kr
Extraföreställning i samma
lokal, samma dag: 5 000 kr
Resa
37,50 kr/mil.
ev. logi tillkommer

Vad är barnens rätt? Går
den att äta? Är den god?
Har barn alltid rätt?
Vad är det för skillnad på att ha rätt och ha rättigheter?
Barnkonventionen, vad är den egentligen?
Ottilia har gett sig attan på att hon ska förstå vad det betyder!
Därför har hon skapat denna lekfulla föreställning, i dialog med
barn i olika åldrar. Väl valda artiklar i Barnkonventionen
gestaltas med, rörelse, musik, skuggspel, magi, och loso .
Clownens naiva inställning till livet
skapar unika möjligheter till att med
ifrågasättande, loso ska och
humoristiska undringar tränga
djupare in i Barnkonventionens
begrepp och dilemman.
Med barnens hjälp, vänder och vrider
Ottilia på de stora frågorna, så att vi
alla ska förstå vad som behöver
göras för att världen ska bli en bättre
plats för barn att leva i.
Föreställningen spelas för en bred
målgrupp. Ottilia har en gedigen
erfarenhet av att anpassa frågeställningar och bemötande efter
publikens ålder och mognad.
Hon vill att alla barn ska få sina älsklingsrättigheter serverade
genom att praktisera den nog så viktiga Artikel 31:
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att till vila och fritid, till
lek och rekreation, och rätt att fritt delta i det kulturella och
konstnärliga livet.”

Workshop/samtal efter föreställningen kan
erbjudas.
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Medverkande
Karin Fichtelius
Manus: Karin Fichtelius och
Karin Bergstrand
Regi: Karin Bergstrand
Scenogra : Ulrika Tallving

