
VIKTIG INFO inför föreställningen JAG VAR HÄR! 

 
 

Föreställningen börjar med att alla samlas på anvisad plats 10 minuter innan start. 
Lärarna har i förväg delat upp eleverna i 5 grupper, och varje grupp får gå iväg med en skådespelare.  
Föreställningen utspelar sig på olika platser på skolan. Två klassrum, korridorer och skolgården. 
Publiken behöver ha en penna med sig, skor på sig hela föreställningen och tröja eller jacka. 
 
Alla kommer att se olika delar av föreställningen, vilket bäddar för många intressanta samtal efteråt.  
Publiken deltar på olika sätt, genom att prata och skriva. Vi lämnar det de skrivit hos er.  
Föreställningen kommer inte att påverka övriga elevers undervisning. Det är viktigt att andra lärare 
vet att det pågår så de inte kommer fram och bryter föreställningen.  
 
INNAN VI KOMMER BEHÖVER NI: 
 

• Boka upp 2 KLASSRUM. Ett behöver få plats med hela publiken under 7 minuter. Ca 40 
minuter innan vi börjar behöver vi tillgång till det klassrummet. Spelar vi flera föreställningar 
hos er vill vi helst ha samma klassrum alla föreställningar. Vi behöver en plats att byta om på, 
t.ex. ett av klassrummen. 

 
• Ha en backup till skolgården om det spöregnar. En aula, en större tom yta någonstans 
 
• Dela upp eleverna i fem lika stora grupper per föreställning, max 60 elever, max 12 per 
grupp. Vi rekommenderar att ha en vuxen med per grupp, men ni känner era elever. Brukar ni 
arbeta i mindre klasser ha mindre grupper även här. Eleverna behöver ha en penna med sig, 
skor på sig hela föreställningen och tröja eller jacka om det är kallt. 

 
• Informera alla på skolan (även vaktmästare, städare, matpersonal) att vi kommer röra oss 
runt på skolan med elever under dagen (nedan infolapp att sätta upp). Vi låter lite men stannar 
aldrig längre än ca 5 min någonstans. 

 
• Ha NYCKLAR till alla fem skådespelare för att komma in och ut i klassrummen. 

 
 • Låna 36 glas/muggar per föreställning från matsalen och ställa i ett av klassrummen.  
  

• Se till att de som normalt har klassrummen den tiden vet om att de inte är där idag. 
 
2 timmar innan kommer vi till er, förbereder och bekantar oss med lokalerna.  
Generellt behöver vi ca 1 timme mellan föreställningarna.  
Vi äter gärna lunch på skolan om det är möjligt. 
Vi ser gärna att pedagoger, assistenter och EHTteam ser föreställningen tillsammans med eleverna.  
 
Frågor? Ring 072 444 80 94 eller mejla producent@temporarity.com  
 

Se mer på 
  www.temporarity.com 

https://www.facebook.com/temporarities 
https://www.instagram.com/temporarityproduction/ 

https://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/13241 
 

 

 
www.temporarity.com info@temporarity.com tel. 072 444 80 94 



Detta händer på skolan ____dag   /  22 kl. 
 

 
 
 

VAD ÄR DET DÄR FÖR VITKLÄDD 
PERSON? 

 
 

VARFÖR ÄR DET MUSIK I 
KORRIDOREN? 

 
 
Jo, det är teater. 
 
TEMPORARITY med föreställningen JAG VAR HÄR! 
 
De är 5 skådespelare, alla har vita kläder. De fortsätter snart 
vidare. Stör dem inte. Om du har tur får du också se 
föreställningen med din klass. 
 
Och ja, de får ha skorna på sig just, just nu. 
 
 

 


