Hitta Rätt!
— musikteater inspirerad av FN:s barnkonvention
Känner du till dina rättigheter? Vet du vart du ska
vända dig om du behöver hjälp? Blir du lyssnad på i
frågor som gäller dig? Med utgångspunkt i barns
kunskap, filosoferande och egna frågor och
formuleringar kring FN’s barnkonvention
sammanflätar Ensemble Yria egenkomponerad musik,
rörelse och konventionstext till en visuell, klingande
och interaktiv kulturupplevelse för många sinnen.

Barnrättsutredningen, som skapats på uppdrag av
regeringen, har i sin rapport från 2016 föreslagit att FN’s
barnkonvention ska antas som lag i Sverige. Utredningen
menar att barns möjlighet att få och använda sina
rättigheter behöver bli bättre, och därför behöver barn
kunskap om dessa. Utredningen föreslår att skolan ska
vara en plats där denna information förmedlas.
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Föreställningen
Har du tid att titta på moln? Lo, Billie och Humlan ger sig
ut på skattjakt i sökandet efter rätt. På vägen möter de
hinder där de tar hjälp av varandra men också av
publiken, som mitt under föreställningen bjuds in till
omröstning för att göra ett vägval. Tillsammans ser vi till
att jakten på barns rättigheter fortsätter.
Workshop
Till föreställningen kan man även boka in en separat
workshop. Vi använder historien i föreställningen som
underlag för att diskutera, fundera och musicera med
eleverna kring barnkonventionen. Tillhörande pedagogiskt
material med diskussionsunderlag och musik från
föreställningen finns att tillgå för fortsatt arbete efter
ensemblens besök.
Både föreställning och workshop faller väl inom
ramen för skapande skola och kan bokas såväl ihop
som separat.

Föreställning.
Pris: 20 000 kr för 1-2 fst samma dag och plats. Kostnad
för ljus tillkommer.
Publikantal: max 80 barn + vuxna eller enligt ök.
Speltid: ca 45 min (exkl. insläpp)
Bygg/riv: 150 min/120 min
Lokal: Mörklagd blackbox/aula/gymnastiksal
Scenyta: 8x6m, 4m takhöjd + publikplatser
Workshop
Pris: 6000 kr (ex moms) á 1,5 timme.
Deltagarantal: 25 elever + närvarande lärare
Lokal: Ett stort fritt golv, ex. tömt klassrum.
Reseersättning: tillkommer samt logi vid behov.
Subvention söks via Kulan inom Stockholm stad.

Kontakt:
info@ensembleyria.se
Cia Olsson, tel: 073-664 39 61
http://www.ensembleyria.se/produktion/hitta-ratt/

Bokning genom MUSIKCENTRUM ÖST info@musikcentrum.se Hemsida (video, text mp3): www.musikcentrumost.se
Telefon: + 46 (0) 8 651 01 42. Ring eller maila så hjälper vi dig att hitta den perfekta barnföreställningen!

