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Hej! 

Snart kommer vi för att spela föreställningen Planeten, Planeten hos er. Här kommer lite 
information om vad som behöver förberedas innan vi kommer. 

 

 Vi kommer börja i helgrupp och sedan kommer eleverna delas upp i fyra grupper det 
behöver finnas minst en lärare per grupp som är med under hela fm. Om grupperna ska 
delas upp på annat sätt än efter klass bör ni ha förberett det. Om möjligt rekommenderar vi 
uppdelning klassvis. 

 Någon behöver möta oss när vi kommer. Denna någon bör känna till lokalerna, ha 
någorlunda koll på verksamheten, eventuella extranycklar och övriga punkter nedan:  

 Vi behöver en sal som är stor nog för alla deltagare att sitta ner och se oss samtidigt, aula, 
gympasal eller liknande. Här kommer vi börja och avsluta dagen. (Om vi börjar i er gympasal, 
så ska publikplatser vara färdigbyggt när vi kommer. Tips på publikplats i gympasal är att 
göra ett gradängsystem med mattor, bänkar och plintar.) 

 Vi behöver tre salar till. Så stora som möjligt (sammanlagt 4 salar). Salarna ska: 
- ha stolar till alla deltagare 
- ska vara röjda på bord 
- ha whiteboard eller blädderblock 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer till skolan ca 1,5 timme innan föreställningen börjar om inget annat bestämts och vi 
åker igen inom 1 timme efter sista föreställningen.  
 

Undrar Du över något så tveka inte att kontakta oss! 
 

Med vänlig hälsning 
Ulrika Lindberg 
08-783 77 28, 070 8233048  
anna@tagegranit.se 

 

Lärarnas ansvar 
Planeten Planeten är en föreställning med inbyggd workshop.  Vi vill att lärarna 
medverkar under hela förestälningen inkl workshopsdelen. Det är lagom att ha en 
lärare per grupp. Lärarna kommer inte enbart fungera som observatörer utan 
också delta i vissa övningar. Skådespelarna leder workshopen men vill gärna få 
hjälp när det behövs. Vår erfarenhet säger oss att bäst atmosfär under workshopen 
får man om skådespelarna och lärarna samarbetar och ”känner in” när någon går 
över gränsen. Lärarens främsta uppgift är att ta del av elevernas upplevelse och 
tankegångar runt workshopens tema. 

 


