Flickan och Havssköldpaddan
– för första gången gör Teater Albatross teater för låg- och mellanstadiet!

Föreställningen handlar om en flicka och en havssköldpadda som föds samma
natt på en strand i Kamerun. Deras liv sammanvävs, de är båda upprörda över hur
människorna ödelägger haven, de bestämmer sig för att göra något. De färdas tvärs
över havet på en resa full av äventyr, musik och underfundiga vattendjur. Scenografi,
kostym, ljud och ljus skapar en magisk värld. Skuggteater blandas med sång, dans
och finurligheter vid stranden i Kamerun.
Under rubriken ”Berättarteater med finess” skrev Björn Gunnarsson i Hallands Nyheter och HallandsPosten efter premiären:

”Flickan och Havssköldpaddan
är en fest att titta på och
uppleva med alla sinnen!”

”Åsa Lieberaths scenografi och kostymer firar triumfer i fantasifullhet! Djuphavsdjur framträder
i mångfärgade kreationer. Till detta kommer Jan Rådviks stämnings- och känslofulla musik,
intensiva sång- och dansinslag samt ljud- och ljuseffekter i en finessrik utsträckning jag sällan sett
Albatross använda.”
Bakgrunden till föreställningen är att Teater Albatross upprepade gånger besökt Kamerun. I fiskebyn
Ebodje bad de oss att berätta i Europa om det stora problemet med utfiskningen. Det gör vi nu med
denna föreställning samt med kortfilmen ”I en fiskeby i Kamerun” som vi visar före varje föreställning.
Filmen är gjord av Teater Albatross och den visar hur barnen i byn lever – hur de går i skolan, läser läxor,
hjälper till med fisket, leker med hemmagjorda leksaker etc.
Till föreställningen finns även ett studiematerial. som arbetats fram med hjälp av Mikael Cullberg som
tidigare arbetade på Fiskeriverket.
Lärare och elever har varit entusiastiska:
”Alla var så nöjda. Lärarna var helt lyriska och barnen har berättat för sina föräldrar om hur bra det var.
Det är inte ofta man lyckas fånga alla åldrar så här. En stor eloge till er för detta!”
Regina Falk, Hovgårdsskolan, Halmstad efter att elever 6-12 år sett föreställningen.
Med stöd från Statens Kulturråd, Region Halland och Falkenbergs kommun.				
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Antal medverkande: Tre personer - två skådespelare och en tekniker.
Pris: 8 900 kr. Vid flera föreställningar samma dag i samma lokal kostar andra föreställningen 7 900 kr och
tredje föreställningen 7 900 kr. Resor: 50 kr/mil Traktamente: 350 kr/person/dygn.
Målgrupp: åk F-4. Passar även utmärkt som familjeföreställning!
Publikantal: ca 80 elever.
Speltid: 60 min inkl förfilm och liten frågestund efteråt.
Spelyta: Djup 8 m. Bredd 7 m.
Takhöjd: 3,30 m.
Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim.
Ljus/ljud: Medtages av Teater Albatross.
Mörkläggning: Ja, viktigt då vi har med skuggspel. Vi brukar kunna hjälpa till med mörklägging vid behov.
El: 2 x 220 volt eller 3-fas europahandske 16 A.
Föreställningar per dag: Två, ibland möjligt med tre.
Fördjupning: Studiematerial samt förfilm som skolan får behålla.
Bärhjälp: Ej nödvändigt men mottages tacksamt!
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