
1. Förarbete
Förarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I kunskapsboken finns instruktions-
video och lektionsplan som handleder såväl lärare som studerande genom arbe-
tet. Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 90 minuter för övningarna. Förarbe-
tet behöver ske innan föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte avgörande. 
Syftet med förarbetet är undersöka vad som karaktäriserar en hållbar framtid.

2. Föreställningsdelen
Föreställningens längd är cirka 90 minuter. Manuset är skrivet av Chris Cooper, 
Birmingham, som har 30-årig erfarenhet av att jobba med TIU globalt.
Föreställningsdelen utspelar sig i framtiden, där deltagarna får följa två karaktärer 
och deras möte i en skogsglänta. Karaktärerna, en ung man och en äldre kvinna 
försöker tillsammans överleva i den tillvaro som fått dem att söka sig ut i skogen. 
De känner inte varandra, har olika bakgrund och konflikterna avlöser varandra 
men märker att de måste samverka för att överleva.
Det är en berättelse med en rapp, munhuggande dialog som väcker frågor om 
vår framtida miljö. Föreställningen innehåller interaktiva delar där deltagarna är 
medaktörer.

3. Efterarbete
Efterarbetet leds av pedagogen i klassrummet. I kunskapsboken finns lektions-
planer och material som handleder såväl lärare som studerande genom arbetet. 
Vi rekommenderar att ni reserverar totalt 120 minuter för övningarna. 
Efterarbetet behöver ske efter föreställningen, men i övrigt är tidpunkten inte av-
görande. Syftet med efterarbetet är undersöka hur vi hittar och tillämpar lösning-
ar som korrigerar en icke-hållbar framtid.

GLÄNTA

Datum:  14 februari 2023
Tid:  10:00-11.30 samt   
                            13:00-14:30
Plats:  Sara kulturhus, scen 2
                        
Under 2023-2024 genomför Västerbottens-
teatern, Waasa teatern och Oulun teatteri 
ett samarbetsprojekt över Kvarken. 

Glänta är ett gästspel som besöker Väster-
bottensteatern och de kommer från Wasa 
teatern i Finland. 

Vi vill bjuda in era elever i årskurs 9 att ta del 
av föreställningen och arbetet. 
Om ni tackar ja kommer deras pedagog 
Nina att boka en digital handledningsträff 
med er klasslärare.

Tillsammans med Skellefteå kommun er-
bjuder vi denna utan kostnad för skolan ni 
tillhör. 

Kontakt för bokning: 
Therese Eriksson, kulturförmedlare 
073-0283567   
therese.eriksson@skelleftea.se 

Glänta är ett TIU-program om ekologi, hållbarhet och 
framtid. Det är en berättelse om vår oförmåga att leva 
i samklang med naturen och varandra. Finns det något 
som kan rädda oss?


