1 (1)
2019-10-11

Skolföreställningar för fjärdeklassare
På fredagen intog Unga Klara klassrummen för årskurs fyra i Ardala, Valle och
Varnhem. Föreställningen den här gången handlade om identitet. Utgångspunkten
var de karaktärer vi som barn fantiserar att vi är, från filmer, dataspel och serier.
Pjäsen heter De du egentligen är och barnen fick under drygt en timmes tid
fundera på vilka de är, eller vill vara, eller skulle kunna bli. Det spelar egentligen
ingen roll, för man är den man egentligen är, eller hur? Föreställningen var på en
gång både drömsk och väldigt närvarande. Var det inte någon som viskade i våra
öron att ”du kan bli vad du vill, du är mer än du tror”? Eller var det en dröm? Vi
fick också testa våra superkrafter och skriva ner våra hemligheter som blev till ett
enda stort konfettiregn.
Eleverna var med på noterna och medverkade i föreställningen. Några sade
efteråt att det var kul att få se sina klasskompisar agera i pjäsen och att alla var
med. Att pjäsen spelades för just fjärdeklassare var säkert ingen tillfällighet.
Perioden mellan trean till fyran är en brytningstid för många där växandet och
frågan om den egna identiteten blir viktig.
I Ardala var det Kerstin Wing Hoas klass som såg pjäsen. Hon konstaterade att
eleverna är öppna och orädda. I hennes klass pratar man massor om regler och att
alla ska få vara med. Hon tror att Unga Klaras besök kan ha väckt en hel del
känslor hos barnen, intryck som man behöver tid att tänka på.
-

Det var tur att vi inte hade några fler lektioner efter teatern, sade hon.

Kulturchefen Åsa Veghed tycker det är mycket viktigt med skolteater.
-

Det är genom skolföreställningar vi kan nå alla, och alla kan vara med på
samma villkor. Det här har varit en omtumlade vecka. Det är fint att få
uppleva när konsten är som bäst. Publiken kan känna sig trygg i rummet
även när föreställningen är utmanande och provocerande, och trygg i
skådespelarnas sällskap, för man är omgiven av deras vänliga ansikten.

Nu far Unga Klara vidare. På måndag ska de vara hundra mil härifrån, i
Skellefteå. Men kulturen i Skara tar inga pauser! I morgon drar Kulturveckan in
med full kraft.
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