UNGT, OPLYSENDE TEATER, DER NEDBRYDER FORDOMME
HiLS DiN MORs roste ungdomsforestilling ”Hate crime – en kærlighedshistorie”
giver 7.-10. klasserne et indblik i, hvordan det er at føle sig anderledes på godt og ondt.
Forestillingen indeholder tematikker som homoseksualitet, mobning, vold,
medløberi, gruppepres og den første kærlighed.
Handling
Joe og Benjamin er bedste venner og går i 9. klasse. Lige før sommerferien sprang Joe ud som bøsse, og
det sætter Benjamin i et svært dilemma. Det er nemlig meget nemmere at hade det man elsker, hvis man
er bange for at blive udstødt af vennerne.
Dialog
Efter forestillingen er der dialog med de unge. Dialogen åbner ofte op for emner, der kan være svære at
bringe på banen for både lærere og elever. Et godt afsæt til at diskutere, hvordan man behandler
hinanden og hvorfor man reagerer som man gør, når man føler sig presset.
(praktisk info og priser på næste side)
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”Tak for en fantastisk lærerig og
utrolig fantastisk velspillet forestilling.
Det har gjort stort indtryk på mine elever. Det er vigtigt for mig som lærer, at de
forlader folkeskolen så fordomsfrie som
muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige retning. Tak fordi I i dag gjorde en
stor forskel.”
Julie Louise Mathisen, lærer på
Lyngholmskolen, Farum
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”Fin og debatskabende forestilling om
homoseksualitet i skolegården.”
**** Teateranmelder Henrik Lyding
for Børneteateravisen

Turnéperiode: Efterår 2016
Aldersgruppe: 12-18 år (7. - 10. klasse)

PRISER (ekskl. moms)
Optil 100 elever:
DKK 8.000,100 – 150 elever:
DKK 10.000,-

Varighed: 45 min + efterfølgende dialog
Spilleareal (BxDxH): 8x6x3 meter
Opstillings-/nedtagningstid: 30/30 min
Spillested: Gymnastiksal el. lign.

Husk refusion – 50% retur
”Hate crime – en kærlighedshistorie”, er refusionsgodkendt af Kulturstyrelsen,
så kommuner/skoler får halvdelen af udgifterne dækket af Refusionsordningen.
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