
HÖJ BLICKEN
en klassrumsupplevelse genom rädslans labyrint

Vad är vi rädda för idag? Vad är det som gör dig rädd och när 
bryr du dig inte? 

Vad är en norm och är det så viktigt att följa den? Varifrån 
kommer påtryckningar och vem har egentligen bestämt att det 
ska vara på ett visst sätt? När är det rätt att göra motstånd 
och hur gör en motstånd bäst? Vad händer om du inte törs?

Höj blicken är en klassrumsföreställning där vi tillsammans 
med mellanstadieelever undersöker rädslor. Vi utgår också 
från historiska och populärkulturella personer som har vågat 
trotsa sina rädslor. Vad fick till exempel Antigone, Rosa Parks 
och Yoda att stå för sina åsikter och att gå sina egna vägar? 
Hur gjorde de för att våga?

Höj blicken ställer den där obekväma frågan; vågar jag 
egentligen stå för vad jag tycker? 
Vad är det vi ser där borta i framtiden? 

Föreställningen är en av Regionteater Västs tre nya 
teaterproduktioner som alla utgår från temat Motstånd och 
den amerikanske professorn och Right Livelihood-pristagaren 
Gene Sharps 198 metoder för icke-vålds aktivism. 
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AV Karl Seldahl och Anna Berg i samarbete  
med ensemblen

REGI Karl Seldahl

MÅLGRUPP Årkurs 5-6 (11-13 år)

URPREMIÄR Februari 2018

SPELPERIOD Våren 2018

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

MAXPUBLIK 30 elever + lärare/vuxna

LOKALKRAV Vanligt klassrum som vi själva möblerar 
om. Gärna ett klassrum utan insyn mot korridor. 

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  1 tim / 0,5 tim

BÄRHJÄLP En person med lokalkännedom som tar 
emot på skolan 

MEDVERKANDE 2 skådespelare + 1 tekniker

På scen: Furat Jari & Michael Engberg 

KOSTNAD 3 500 kr + 25 % moms på faktura per 
föreställning inom Västra Götaland. 5 000 kr för två 
föreställningar samma dag. I priset ingår hotell, 
resa och traktamente. Vi bokar hotell.

ÖVRIGT  Vi gör en samtalshandledning till 
föreställningen. För särskilda önskemål,  
kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING 
Producent Nina Olsson 
0705 42 45 37
nina.olsson@regionteatervast.se
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