Resan till Hodjas by

Av och med Fikret Çeşmeli
Följ med på Hodjas galna upptåg i Fikret Çeşmelis
svindlande, musikaliska och medryckande
berättelser via den turkiska lutan bağlama!
Nasreddin Hodja* är en populär hjälte från
1200-talet, välkänd för sina humoristiska
berättelser som sträcker sig över ett stort
geografiskt område från länder i Balkan till
Centralasien. I dessa skildringar som ofta
förmedlar ett filosofiskt budskap, framställs han
som en figur som verkar på gränsen mellan
klokhet och enfaldighet, alltid jordnära och
öppensinnad. Han är inte rädd för att avslöja
hyckleriet eller den härskande maktens lögner i
överföringen av populär men djup visdom.
Nasreddins dåraktiga skämt syftar till att
överlista de invanda tankemönster som håller oss
fångna. Nasreddin är spegeln i vilken vi ser oss
själva. En gestalt som förmedlar en positiv
världsuppfattning samtidigt som han satiriskt
utpekar mänskliga och samhälleliga svagheter.
Nasreddin Hodjas historier är oftast korta och
har dialogform. I sketcherna, spelar Fikret olika
roller medan han spelar på sin bağlama. Han är
både dum och vis, alltid full av goda råd till barnen.
*Tagen ur “Dragomanen” Nr 1 1996-1997, årsskrift
utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och
föreningen för Svenska-Istanbul Institutets Vänner.

År 1996 förklarades av UNESCO som “Nasreddin
Hodjas år” och samtidigt även “Toleransens år”.
I århundraden har Nasreddin Hodja med sin
jordnära humor stått som en motpol mot fanatism,
fientlighet och fördomar.
Målgrupp 6 år - årskurs 5 och familjer
Publikantal max 60 beroende på lokal
Spelyta min bredd 4 m, djup 4 m, höjd 3 m
Byggtid 90 min
Rivtid 30 min
Speltid 40 min
Spelplats Föreställningen kan spelas i ett
klassrum, gymnastiksal, på en scen, utan scen
eller i en aula.
Mörkläggning nej
Bärhjälp ej nödvändigt men uppskattas
El 10 A
Pris 7000 kr + moms. Två föreställningar
samma dag 12 000 kr + moms (subventionerad
i Region Stockholm och Stockholms kommun /
Kulan samt i Halland)
Eventuella kostnader för resa, logi och
traktamente tillkommer. Föreställningen utgår
från Stockholm.
Turnéperiod 1 september 2022 - 15 maj 2023
Med stöd av Region Stockholm och Nacka kommun.
För mer info www.gyllenedraken.com

