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I think it throws the whole idea of theatre up in the air,
probably the whole idea of who is an audience and who
is a performer up in the air too. And I think that can be
nothing but a wonderful thing to happen and I think that
is part of what this theatre is about and what all theatre
should be about.
Max Reinhardt, kompositör Stranden
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Förord
När jag för nästan fem år sedan träffade en publik som var annorlunda än all
annan publik jag någonsin träffat, blev jag helt tagen och började ifrågasätta alla
mina tidigare erfarenheter. Det var under ”Creating with the cart”, en fortbildning i London med Oily Cart theatre och Rose Bruford college för scenkonstnärer
i att skapa föreställningar för barn och unga med PMLD – Profound and multiple
learning disabilities. Alltså barn och unga med de allra svåraste kognitiva och
intellektuella funktionsvariationerna. Jag mötte där en så stor mängd oförställd
glädje, anarki och intimitet och i den närvaron som skapades då fann jag något
som jag länge hade letat efter.
You have to start challenging the conventions, addressing what language these
people are actually using, not just assuming that they speak the same language as
you, that all you have to do is say it at them a bit louder! Or, (in the case of relaxed
performances), a bit quieter. I think those strict undeniable forces make you examine theatre, make you examine your kind of theatre and make you come up with
something new.
Intervju med Tim Webb, Upfront performance Network
Jag insåg att det inte räcker med att bjuda in alla till ett museum eller till en teater.
Det räcker inte heller med att skapa en tillåtande atmosfär eller fysiskt tillgänglig
miljö. Utan det måste skapas exklusiv konst och kultur där dessa personer sätts i
främsta rummet från början till slut. Om en person varken kan se eller höra och
har en svår kognitiv funktionsvariation – hur skapar vi scenkonst för dem? Hur
kan de få komma till ett museum eller konsthall och uppleva konst?
Via några krokiga svängar hade jag min idé klar för mig. Jag skulle göra ett projekt
där den här gruppen barn och unga, som nästan aldrig syns, som inte har någon
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röst, ska få ta del av samma högkvalitativa fantastiska barnkultur som alla andra
barn och unga i Sverige.
Efter tre år har vi kommit en bra bit på väg. En konstutställning som har turnerat
alla sina sinnen. Det breddar arenan, det öppnar upp för konstupplevelser utanför ramarna. Två scenkonstföreställningar som turnerat över hela landet. Överallt
säger de medföljande vuxna samma sak. ”Det här är första gången (Ibland ”under
mina 30 år som lärare) som vi har blivit inbjudna till något som är för oss och våra
elever”. ”Jag har aldrig sett mina elever så glada”. Och så vidare.
Jag önskar att alla människor, oavsett förmåga eller funktionalitet ska få uppleva
att världen är stor, berättelser är magiska och kreativiteten en skatt. Att deras
liv kan berikas med konst och kulturupplevelser. Vi har sått ett frö till det med
projektet Scen:se. Må det gro och spira!
Jag känner en oändlig tacksamhet för alla som jag under projektets gång har stött
o blött med. Som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet, som peppat, som
ifrågasatt och som gjort det möjligt för oss att skapa det vi gjort.
Den här boken är till för att berätta hur vi gjort. Vi har gett utrymme till konstnäoch ge sitt perspektiv. Vi har delat upp boken så att första delen handlar om det
konstnärliga arbetet och andra delen om det pedagogiska arbetet.
Boken riktar sig till konst eller kulturutövare, konstnärliga insitutioner eller fria
aktörer, pedagoger på särskolan och andra intresserade. Jag hoppas att den kan
inspirera till fortsatt arbete eller utveckling av just ditt arbete eller din verksamhet
Tack och tack,
Eva von Hofsten, initiativtagare och projektledare Scen:se
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Om SCEN:SE
ALLA BARN OCH UNGA OAVSETT FUNKTIONALITET HAR RÄTT ATT DELTA I OCH
HA TILLGÅNG TILL KONST OCH KULTUR PÅ SINA VILLKOR.
Scen:se är ett unikt treårigt projekt där konstupplevelser och pedagogiska metoder skapas för barn och unga med svåra intellektuella och kognitiva funktionsvariationer. Syftet är att göra högkvalitativa konstupplevelser tillgängliga för alla
oavsett funktionalitet eller särskilda behov.
Scen:se drivs av Hudiksvalls Kommun och Glada Hudikteaterns Supporterklubb
i samarbete med Folkteatern Gävleborg, Hälsinglands Museum och Riksteatern
Barn & Unga och pågår från oktober 2017 till september 2020.
Scen:se har möjliggjorts genom stöd från Allmänna arvsfonden, Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet och Region Gävleborg.
Scen:se styrgrupp: Anders Åbom/Glada Hudik-teaterns Supporterklubb, Anna
Lindqvist/Hudiksvalls kommun, Anna Thelin/Folkteatern Gävleborg, Gunilla Stenberg/Hälsinglands museum, Irja Carlsson/Bromangymnasiet, Marcus Hellsten/
Folkteatern Gävleborg, Monika Stjärnsten/FUB, Pia Andersson /Glada Hudik-teatern, Åsa Nordkvist/FUB.
Scen:se team: projektledare Eva von Hofsten, projektkoordinator Ulrika Beijer,
dramapedagoger Mia Rydell/Helene Åhström och producent Anna Thelin, Folkteatern Gävleborg.
Stort TACK till:
Alla elever och personal från träningsklasserna på; Bergsjö skola, Västra skolan
Hudiksvall, Gärdeåsskolan Ljusdal, Stenbergaskolan Ljusne, Granbergsskolan

Om SCEN:SE
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Bollnäs, Tallbo Särskola Gävle, Ulvsäterskolan Gävle och Individuella programmet på Bromangymnasiet Hudiksvall och Gymnasiesärskolan Sandviken. Även till
nasiet Gävle.
Oily Cart Theatre
Flute Theatre
Glada Hudik-teatern
Forsa Folkhögskola
Stenebyskolan
Musikhuset Gävle
Jimmie
Melina Gustafsson
Klara Brundell
FUB
Funktionsrätt Hudiksvall
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Det konstnärliga
arbetet
Under projektets tre år har vi skapat och producerat en konstutställning och två
scenkonstföreställningar. All den konstnärliga kompetensen har vi tagit hit från
Storbritannien där arbetet med en inkluderande konst och kultur har kommit
mycket längre och de som arbetade hade lång erfarenhet och stor kompetens.
Konstutställningen kom till precis innan vi var klara med projektplaneringen. Jag
Theatre och som hade startat ett nätverk för scenkonstaktörer som ville arbeta för
och med personer med funktionsvaritioner. Jag hade en idé om att göra en konstutställning men ville kolla med henne om hon tyckte det var en bra idé. Hon svarade
-

länsmuseerna i landet.

Det konstnärliga arbetet
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Sinnerligt – en konstutställning för alla sinnen

Sinnerligt är en utställning för alla sinnen och känslor. Bildkonstnären Laura
besökare, oavsett mental kapacitet eller intellektuell funktion. Installationerna är
en vandring genom konstverket
, av Greta McMillan. De uppmuntrar till närvaro och lek genom utforskande av olika material och konstnärliga
uttryck. Syftet är att ge besökare, oavsett funktionalitet, tillgång till meningsfulla
konstupplevelser.

Greta McMillan.
Arkitekt: Unna design
Kompositör: Alex Neilson och Rory Haye.
Inspelning musik: Luigi Pasquinii
Skräddare: Mustafa Khalil
Ljudteknik: Mats Andersson, Ljus och ljudteknik AB
Kreativ konsult: Moa Staffansdotter
Film: Pontus Wicksell
Tekniker: Kurt Lindqvist
Turnéläggare: Annica Carlsson Bergdahl
Producerad i samarbete med Hälsinglands
museum
Museichef Hälsinglands Museum: Gunilla Stenberg
Sinnerligt skapades under 2018 i samarbete
med Hälsinglands museum i Hudiksvall och
öppnade 1 september 2018 och stod där till och
med januari 2019. Efter en stunds vila kom den
till Frölunda Kulturhus i Göteborg och stod där
under augusti-september 2019. Sedan blev det
Ljusdal på Ljusdalsbygdens museum oktober-november 2019. 25 januari 2020 öppnar den på Länsmuseet Gävleborg där
den står till och med den 18 mars. Sedan blir det Konstmuseet i Norrköping
april-september för att slutligen avslutas på Regionmuseet Skåne under hösten
2020. Den har då stått på sex olika ställen och mött tiotusentals besökare.
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McMillan när hon besökte ön Isle of Skye på nordvästra Skottland en dag i februari. Utställningen
Sinnerligt utgår från konstverket och består av sju
olika konstinstallationer där besökarna använder
alla sina sinnen. Installationerna illustrerar en
dag på Isle of Skye från gryning till skymning.
En av installationerna som är ett taktilt konstverk
som ska symbolisera vatten och havet. Den består
av en mängd björkpinnar som är handsågade,
handslipade, handfärgade och fastsydda en och
en. Ljudet som skapas när en rör vid det, skakar
på det eller svänger på det är fantastiskt vackert.
Det här är en annan av installationerna som symboliserar solnedgången på Isle of Skye. Det är ett
sidentyg som sitter fast med kardborre på väggen.
Det tål att slitas och dras i och är förtrollande att

Ovan är tre stycken taktila målningar som Laura
Blake har skapat. Det är sjögräs, vatten och korall.
De mindre runda kan en lyfta av väggen och lägga
i knät för de som inte kan lyfta på armen eller
sitter i rullstol.

Det konstnärligaarbetet
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Förberedelsematerial
Det var av största vikt att varje besökare till utställningen skulle få möjligheten att planera sitt besök och känna sig trygg med allting praktiskt. De
besökare som behöver förbereda sig innan de kommer till ett nytt ställe skulle
också få möjligheten att göra det. Dels gjorde vi en film som finns att se på
https://vimeo.com/289859012. Dessutom tillhandahölls ett tryckt material som
https://scense.se/utstallningen/längst ned under titeln Förberedelsematerial.

Om konstnärerna bakom utställningen
Greta McMillan
Tonåring och rullstolsanvändare från Edinburgh, Skottland. Hon använder sig av
avancerad ögonstyrd teknik för all kommunikation. Tekniken kommer från Tobii
som är ett svenskt företag som utvecklar och säljer produkter för ögonstyrning
och blickmätning – så kallad eye tracking. Greta använder denna teknik för att
skapa konst och musik, för skolarbetet och för att kommunicera med sin familj
och sina vänner.
Laura Blake
Textilkonstnär som vill skapa möten mellan människor genom föremål och olika
material. Hon har nyligen tagit sin masterexamen från HDK på Göteborgs Universitet. Hennes examensutställning hette ”Performing craft”. Hennes fokus ligger på
att skapa inkluderande rum för exkluderade besökare. Hennes senaste konstverk
efter Sinnerligt är ett offentligt konstverk för Dalheimers hus i Göteborg.

skapar scenkonst med och för personer med intellektuella funktionsvariationer,
autism och demens. Senast har hon gjort föreställningen Sound Symphony tillsammans med Independent Art Projets våren 2019 och sedan 2019 är hon även
konstnärlig ledare för Oily Cart theatre i London.
Utställningen togs fram i samarbete med ett stort antal referensgrupper från både
särskolan, familjer, dagliga verksamheter och enskilda individer med neuropsykiatriska, kognitiva och intellektuella funktionsvariationer.
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Den konstnärliga metoden och processen
Vi bad tre av konstnärerna bakom utställningen att skriva om hur de arbetat, varför
och vad som kommit fram ur de konstnärliga processerna.

Sinnerligt: making a sensory exhibition
Av Ellie Griffiths

always tells the truth.” Margaret Atwood
SINNERLIGT is a commission by Scen:se, a multi-disciplinary project pioneered
by the very brilliant Eva Von Hofsten, to bring accessible art and performance to
Sweden. Making work for neurodiverse audiences is one of the areas of inclusivity
that Sweden are actually a bit behind the UK on. Visual artist Laura Blake and I are
collaborating to make an inclusive sensory exhibition, which will tour galleries
in Sweden, linked in theme to a sensory theatre performance called ‘The Beach’,
which will tour to the same cities. This is a clever way of allowing neurodiverse
audiences to prepare themselves for the theatre visit in a less time-pressured
way, while also creating an original artwork within its own right. More and
more I see the value of durational arts experiences for audiences who are by
nature not predictable.
It has been exciting to explore the cross over between craft with performance.
I am really enjoying going deep into our shared fascination with materials. We
have been inspired by reading about sensory neuroscience and the architecture
books of Juhani Pallasmaa, especially The Eyes of The Skin. Laura’s attention

Det konstnärligaarbetet
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to quality and the tactile properties of each
material we use has made me far more aware
of what we place in front of our visitors. As
a maker Laura is also used to working intuPhoto by Tina Umer
itively, through her hands. As someone who
can tend to be quite cerebral in a creative
process, relying a lot on talking, this has opened up to me a much more sensory
making process, where we literally feel our way, relying on sketching rather
than words to communicate our ideas.
I am also enjoying creating a performative space that does not rely on performers
to animate it. It feels refreshing to focus on all the scenographic elements without
putting the audience under any pressure to interact with people they have only
just met.
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We want the exhibition to be as accessible for as many different people as possible, working with ideas of rich inclusion or universal design. Unlike exclusive,
specialised performances, I am excited to make a space that families who have
a child or adult with additional support needs can enjoy together. Sensory work
One of the best aspects of this project so far has been working with the McMillan
family. Thea and Ian are architects. Their daughter Greta is an artist who has
profound disabilities. She paints using eyegaze technology (Tobil). Greta uses her
eyes to control her ipad to communicate and make art and also to make music
(with Drake Music, a brilliant organisation in Scotland). Greta, Thea and Ian co-designed their house in Portobello, Edinburgh: The Ramp House, which is a fully
accessible house and also beautiful, elegant design. I went to Greta’s exhibition
of Skye.

This picture is so evocative of the wildness and sensory experience of that landscape, which made us imagine our exhibition to be like walking through Greta’s
picture. Her work will be shown on a huge canvas in the gallery, with a video
showing her creative process. The visitors will then walk into a series of immersive installations that create abstract sensory experiences as if you are wandering
interacted with.

Det konstnärligaarbetet
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boration with artists who have profound and multiple learning disabilities. For
to give individuals with complex needs autonomy in both the artistic experience
and the creative process. It feels right that Greta created this art from her sensory
experiences on Skye, and now, based on her interpretation, we will create a series
of sensory experiences for visitors who have all different types of needs, considering those with the most complex needs from the beginning of the process. I think
the opportunities in collaborations that technologies such as eyegaze open up are
staggering and yet untapped.
During development, we have had lots of design input from visiting adults and
young people with additional support needs, who have been testing out our ideas.
This has made us think more about:
• The balance of play and art (is there a difference between them?)
• The balance of concept and accessibility
• The balance of active and passive experiences
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For me, learning to let the work stand on its own two feet is a fun challenge. I am
hardwired to ‘perform’ everything and assume my presence as a performer will
make a creative experience better. Laura assures me this is not the case!
We hope SINNERLIGT will create moments of intimate, playful connection between
the people who go to it.

The natural inclusion of craft
Av Laura Blake

Art audiences are often referred to as ‘viewers’, suggesting that to experience art,
we observe. Through a series of interactive installations, ‘Sinnerligt’ questions
formal gallery behaviour, inviting audiences to conduct themselves however, they
wish with artwork. As an artist, I work with textiles and wood. Operating on the
border of art and craft, I have always been fascinated by tactility, and allowing

Being able to inspect and physically challenge an object, gives immediate understanding of its properties. In his book ‘The Eyes of The Skin’, Finnish Architectural
Theorist Juhani Pallasmaa talks about the power of touching objects, (Pallasmaa,
2012, p.62), “A pebble polished by waves is pleasurable to the hand, not only
because of its soothing shape, but because it expresses the slow process of its formation; a perfect pebble on the palm materialises duration, it is time turned into
shape”. Bodily experience gives insight into how something was made, and the

Det konstnärligaarbetet
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time it took to exist. It lets you imagine the failures in its development, and eventual
method of construction. In opening up these opportunities, ‘Sinnerligt’ explores
the most basic foundation of craft. It is a space where materials and people meet.
Interaction also makes artwork inclusive to disabled
audiences. Work experienced
through scent, sound, or
touch, is immediately understood, regardless of intellecworked with Neurodiverse
audiences, I saw a relationship with materials that goes
beyond the spectator. It parExploring the best possible forms for memory foam
allels the maker. People,
whose relationship with the
world is predominantly sensory, have intuition of how
objects can make us feel.
Their awareness has been
key to the growth of Sinnerligt. Through co-design, we
have developed installations
as a result of how ideas and
experiments were responded
to. This ongoing conversation
between artist, material, and
audience, leads to objects
that do not assume they are satisfying, but know that they are.
Importantly, Sinnerligt is not just an exhibition for disabled audiences. When a
friend recently told me that he had not held a pen in six weeks, it reminded me
to the material world. With everything we need readily available, making is not
a necessity. In addition, making is a key way in which we utilise and train our
sense of touch. In her book, ‘On weaving’, weaver Anni Albers, spoke about the
need for tactility in our everyday, (Albers, 1965, p.62) “We touch things to assure
ourselves of reality. We touch the objects of our love. We touch the things we form.
Our tactile experiences are elemental. If we reduce their range, as we do so when
we reduce the necessity to produce things ourselves, we grow lopsided”. Even
though visitors to Sinnerligt are not producing artwork themselves, the objects on
display are incomplete without them. The installations lie awaiting the audience
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to discover the surface of a textile, or the vibration of a bass note. In addition,
as they do so, Sinnerligt highlights the importance of exploring the world in a
curious and playful way.
References
Albers, A. (1965) On weaving, London, UK: Studio Vista Publishers p62-63
Pallasmaa, J. (2012) Eyes of the Skin, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Publications, p60-65

Creating a Tactile Composition
Av Alex Neilson

practice fuses improvisation and folk music. He gains much inspiration from the
landscapes of the places he has lived, particularly Glasgow and Yorkshire.

I was commissioned to create a sensory listening experience, or ‘tactile composition’ as part of SINNERLIGT exhibition (now showing in Hälsinglands Museum
until the 6th January). Each accessible artwork in the exhibition has been designed
to give visitors the sensations of walking through Greta MacMillan’s painting
‘

Det konstnärligaarbetet
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This beautiful landscape is located on the Isle of Skye, Scotland. The wildness and
rich history of this place offered an evocative starting point for the composition. We
explored traditional folk songs from the area, settling on ‘McCrimmon’s Lament’
’ in gaelic/local scots language). It is said to have been written during the Jacobite Uprising of 1745/46. The song is a lament for MacCrimmon,
a clan leader who died in battle. The landscape itself is said to mourn the death of
this great Scottish folk hero.
‘The tearful clouds the stars are veiling,
The sails are spread, but the boat is not sailing,
The waves of the sea are moaning and mourning

I have long been interested in songs that are rooted in a strong sense place. Many
of my songs are inspired by locations, which formed the backdrop to various personal revelations. The places themselves take on a romance and monumentality,
which often exceeds their reality. This grew out of a lifelong interest in traditional
allow the universal experience to echo out of the everyday. The Isle of Skye is very
much known for its folk music and singing, so I wanted to re-situate a traditional
of Greta’s painting in response to the rhythms and formations of the landscape.
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Each installation was designed to have a contrasting atmosphere. Our sound
installation feels as if you are standing on the cliffs of Skye in moonlight, hearing
voices singing in the wind. The shapes of the platforms are based on the island’s
rock formations. The colours from the heather that covers much of the land. Inside
each platform was a speaker with one voice, so the visitor could feel very close to
the singer. On standing back, you can hear all the voices singing in harmony. We
played freely with the lament, fragmenting, extending and repeating lines in a
kind of ritualized chant. We wanted to create a sensory impression of the song in

“Music, uniquely among the arts, is both completely abstract and profoundly
emotional. It can pierce the heart directly; it needs no mediation.”

What particularly interested me is this project’s
focus on the physical sensation of sound. Musical
experiences can be highly
multi-sensory, “Hearing is
essentially, a specialised
form of touch.”
–

The idea for this artwork
originally came from
observing young audiences who have autism pressing their whole body against a bass speaker during a
theatre performance. This type of sensory seeking is only prohibited in the rest of
us by social coding and inhibition.
“My perception is not a sum of visual, tactile and audible givens: I perceive in a total
way with my whole being: I grasp a unique structure of a thing, a unique way of
being, which speaks to all my senses at once”
–

Research has shown that female humming is one of the most accessible, universally enjoyable noises, probably as it is one of the earliest sounds most of us experience. It is interesting to think about this when composing. We deliberately kept
in details of human imperfection- breath, small coughs and cracks in voice, so you
can feel an authentic connection with the voices. This connects to a less obvious

Det konstnärligaarbetet
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but vital aspect, that this piece provides human intimacy with no social interaction. This is particularly suited to people with autism and social anxiety.
I like that this installation and the whole exhibition in fact, is not just engaging
for people with additional support needs. What has been enjoyable is how many
people have enjoyed this installation of all ages and needs. It is satisfying to think
we have created something intimate and universal.

the world of sensory art and music. It encouraged me to reimagine the way an
audience experiences my music on a fundamental level. It made me extra sensitive to the particular needs of this autistic community- with more acute focus on
the physical and psychological properties of sound. It feels like the starting point
to whole new approaches to composition that are underexplored – creating more
all-encompassing sensory listening experiences that are not simply limited to the
auditory.
You can listen to some of the music here: https://vimeo.com/292973287
With special thanks to:
Co-composer/Vocal arranger/singer Rory Haye
Producer: Luigi Pasquini
Singers: Jill O’Sullivan, Donald Lindsay, and Debbie Armour
Recorded at: Anchor Lane Studios: http://www.anchor-lane.co.uk/
Without whom the work would not have been possible.
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Återkoppling Sinnerligt
Här kommer ett axplock ur gästboken som legat framme under tiden som utställ-

”Tack för en fantastisk utställning. Alla ni som medverkat visar för alla oss andra,
stora som små, att ALLT är möjligt, oavsett om vi har något som begränsar. Ni har
gjort ett stort jobb så att alla kan känna sig inkluderade.”
”Fantastiskt vacker och härlig utställning. Vi tyckte det var givande och Ville älskade det. Han behövde lite tid. Mest tyckte vi om skynket och ”träklossarna” som
låter som vågorna och havsljudet. Vi kommer tillbaka”
”Upplevelser som gynnar delaktighet”
”Här känner jag mig LIVE. Jag vill ge ett stor tack till SINNERLIGT”
”Bästa utställningen någonsin för vår elevgrupp”
”Fantastisk utställning! Passade våra barn alldeles utmärkt. Alla verkade uppskatta havsvågorna. Sååå underbart att allt gick att uppleva/känna på även för
våra barn. Tack!

miljöerna. Vi blir så glada att det görs något speciellt riktad till denna elevgrupp!”

”Värsta coola rummet där man får vara lugn”
”Jag hörde den som pratade”

En kortfilm om Sinnerligt finns att se på: https://www.youtube.com/watch?v=It13sbF7gFE

Det konstnärligaarbetet
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Stranden och Shakespeares Hjärtslag – scenkonst för barn
& unga med flerfunktionsnedsättning och/eller autism
-

det bästa vi kunde erbjuda!

Ni gör det möjligt för min dotter att uppleva kultur
Jag kontaktade författaren och journalisten Anna Pella efter att ha läst hennes bok
”När du ler stannar tiden”, som handlar om födseln och livet med dottern Agnes. Jag
barn och unga vi träffat under turnén med föreställningarna. Jag bjöd in henne att
konsten och kulturens betydelse för personer som hennes dotter.

sätt. Hon är blind och har inget talat språk, och vi runt omkring tolkar henne efter de
känslor hon visar. Hon behöver hjälp med allt i sin vardag, och har inte möjlighet att
och dagarna fylls lätt upp av schemalagda mediciner, träning och sjukgymnastik.

jag att hon blivit berövad sitt viktigaste sinne för att kunna uppleva saker i livet,
och jag minns att jag tänkte att hon aldrig skulle ha något utbyte av sådant som

Jag kände mig obekväm att besöka kulturella sammanhang med henne. Hon
kunde när som helst kräkas eller behöva hjälp att andas. De få gånger vi trots allt
försökte, satte vi oss nära utgången, så långt från alla andra som möjligt, för att
inte störa eller väcka uppmärksamhet.
Idag vet vi hur mycket hon uppskattar att uppleva saker, men tiden räcker sällan
till. Eller rättare sagt, tiden att hitta och planera upplevelser räcker sällan till.
mycket energi och behöver förberedas noggrant.
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För att fånga hennes uppmärksamhet krävs total närvaro och stort engagemang
och envishet av den som samspelar med henne. Men också att det som sker händer
nära henne så att hon kan känna det i hela sin kropp.

alla sina känslouttryck. Hon älskar när det händer mycket i hennes närhet, särskilt
när hon själv får hjälp att vara aktiv och uppleva med alla sina sinnen. Samspelet
ökar hennes vakenhetsgrad och närvaro.
Att se föreställningen Stranden gav mig knottror på hela skinnet. Skådespelarnas
närvaro, uppmärksamhet och förmåga att via olika sinnen hitta ett samspel med
varje enskild individ i sin publik fullkomligt golvade mig. För mig som förälder,
som aldrig varit med om att någon som inte känner min dotter väl kan samspela
med henne, var föreställningen en kärleksförklaring som jag för alltid kommer att
bära med mig i mitt hjärta.

Jag är övertygad om att det är precis så, men då måste man få förutsättningar att
uppleva den. Ni gör det möjligt även för en person med så stora funktionsnedsättningar som min dotter.
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Själva utmaningen att få lära oss någonting nytt lockade oss – reflektion från
Folkteatern Gävleborg
ningarna som vi skulle skapa. Här har de formulerat sig kring om arbetet och vad
det betytt för dem.

när det gäller att ta hand om barn och de svaga i samhället, men det är långtifrån
alltid sant.

mer eller mindre svåra funktionsvariationer inget nytt. Tim Webb inledde sitt
arbete mot just denna publik redan för över 30 år sedan. Kelly Hunter började låta
autistiska ungdomar möta Shakespearetexter för 20 år sedan. Det har självklart
också gett resultat: uttryck har prövats och utvecklats, sätten att kommunicera
stort självförtroende. Konst, i alla betydelser av ordet, riktad mot en publik som
närmast aldrig annars möter konst.
När Eva von Hofsten presenterade sitt projekt för oss på Folkteatern, med videoexempel från de brittiska föreställningarna, var det också den höga kvaliteten och
ambitionsnivån på arbetet som slog oss. Här handlade det om fullskaliga föreställningar med allt vad teater har att erbjuda, ingenting mindre än det. För att vi
som professionellt verkande scen ska gå in i ett projekt är det en förutsättning: det

En annan viktig faktor var självklart också de bilder av publiken som fanns i det
vara med om.
Att få uppleva konst av olika slag är ett mänskligt behov, och självklart är det behovet inte inskränkt till de personer som själva kan ta sig till och från till exempel
en teater, en konsthall eller en konsert. Också de som är beroende av andras hjälp
har samma förmåga att ta emot och stimuleras av estetiska skönhetsupplevelser.
I Sverige har detta inte varit möjligt tidigare, i alla fall inte med konst som varit
deras elever ibland fått se teater, men då oftast föreställningar riktade till den vanliga skolan. Särskolans elever har inte fått möjlighet att uppleva föreställningen
på sina villkor, och inte sällan har det funnits en känsla av att de upplevts som
störande av den övriga publiken.
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Scen:se. Vi visste att det fanns en verklig möjlighet att det i grunden skulle förändra
vår syn på teater, publik, kommunikation, konst och skönhet. Plötsligt uppstod en
möjlighet för oss att lära oss något, för oss, helt nytt. Självklart var det lockande.
Som den allvarligt syftande konstnärliga verksamhet vi är, är det ju också både
vår plikt och vår längtan att ständigt sträva efter att utveckla vår egen konstart.

men det är verkligen sant: Publiken är det viktigaste i all teater. Det är publiken
allt spinner sig kring, det är den alla uttryck vill nå. Det är den alla ord, gester,
blickar, musikaliska och bildliga uttryck vill beröra. Eftersom teater är kommunikationens konst, och allt en teaterföreställning vill är just det: att kommunicera.
Därför är vem man skapar för så viktigt, och därför är det så betydelsefullt att
diskutera vem man riktar en teaterföreställning till. Uttrycken i sig är ofta universella; gest, mimik och gestaltning har följt människan genom årtusenden, men i
varje ton ryms också möjligheten till falskhet. En vuxen skådespelare som gestaltar ett barn inför en barnpublik vet det med hela sitt väsen: hur gör jag detta, som
min publik vet så mycket mera om än jag? Det går ju, frågan är bara om hur, och
grunden ligger i att inte ljuga.
I arbetet med Scen:se har frågorna tvingats bli ännu djupare: Hur gör man, när
publikens sätt att uppleva världen möjligtvis är helt annorlunda än ens eget? Hur
berättar man en berättelse för en person som kanske inte alls tänker i orsak och
verkan, som kanske lever nästan enbart i ett nu, där dåtid och framtid sällan gör
sig påminda? Hur får man kontakt med någon som är rädd för just kontakt? Hur
berättar man en historia för någon vars största källa till intryck kanske är den
personens hud? Och är det ens viktigt att det blir en historia, är det kanske helt
andra former av upplevelser som faktiskt är den största behållningen?
Praktiskt och konkret har Scen:se-arbetet med sin närhet och interaktion med
publiken öppnat upp för stora existentiella frågor om konstnärlig kommunikation:
hur vi genom olika gestaltningsnivåer med största lyhördhet når in i, och fram till,
varandra oavsett på vilket sätt publiken och skådespelarna uppfattar världen.
Svaret på de frågorna leder bland annat till en helt annan kontakt med publiken
än vad som annars är vanligt på teatern. Det ger också möjligheten för en skådespelare och en publikdeltagare att mötas i ett riktigt starkt nu.
Alla de som deltagit i föreställningarna i Scen:se på olika sätt, skådespelare, tekniker, pedagoger och musiker, vittnar om det: hur mötet med just denna publik fått
dem att se på sitt eget arbete på helt nya sätt. Det gäller självklart också oss som
arbetar bakom scenen.
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Skillnaden skulle kunna uttryckas i en bild av samtalet i en ensemble som just
spelat färdigt en föreställning. Man diskuterar hur det gick; hur publiken verkade,
hur spelet kändes och vilka scener som av en eller annan anledning råkade bli
annorlunda än de brukar.
En ensemble som just spelat Stranden eller Shakespeares Hjärtslag skiljer sig
ganska kraftigt på denna punkt, i vad de pratar om. Visserligen kan de självklart
mindre lyckade, men det stora samtalsämnet är inte det. Det stora samtalsämnet
är publiken, och då inte som grupp, utan som enskilda individer. Var och en har
ett namn, och det är dessa enskilda personer man inte kan låta bli att dela med
varandra. Under föreställningen är det inte bara skådespelarna, utan också publiken som blivit synlig. I Shakespeares hjärtslag rent konkret: publiken inbjuds, och
nästan alla tar chansen, att vara med och spela i olika moment av berättelsen.
Det är det som tillslut blir det starkaste uttrycket för vad tillgänglighet på en teater
kan vara. Det handlar inte bara rullstolsramper och hörselslingor. Det handlar
om att mötas. Samtidigt som vi mellan dessa möten i närkontakt glider ut från
varandra och istället gemensamt låter oss förundras över dans och ljus och gester,
och vidunderligt vacker musik.
Som en av skådespelarna beskrivit det: ”

teatermatta.”

Stranden feedback
By Tim Webb

den konstnärliga processen samt utbildade hela teamet i att möta en publik vi aldrig
-

skapades en unik och vacker föreställning.
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First a tribute to Eva von Hofsten.
lity of me directing a piece to for young audiences with Profound and Multiple
Learning Disabilities (PMLD) I was enormously excited. I had met Eva on an Oily
Cart training summer school. She said that she had joined the course because she
the week-long training she had become even more interested in the Oily Cart’s
multi-sensory, interactive work for people with complex disabilities.
On her return to Sweden and her job with the Hudiksvalls kommun she began the
process of planning and fund-raising a project that would introduce theatre for
people with special educational needs to her home country. Fortunately, she found
the perfect partner for this project in the regional theatre Folkteatern Gävleborg,
with Anna Thelin in the vital role of producer.
After just two years it is clear that Eva made a brilliant success of this enterprise.
tour featured Flute Theatre, with a production based on Shakespeare’s Pericles for
my successor as artistic director at Oily Cart, and Dr Gill Brigg who delivered a
succession of preparatory training sessions for the audiences involved as well as
master classes and documentation.
My job in the Scen:se was to write and direct a piece for younger people with
complex disabilities. Anna Thelin, was aware of earlier adaptions I had made of
poems like The Conference of the Birds and Kubla Khan, encouraged me to take the
Matthew Arnold poem, Dover Beach as the basics of the new piece. The resulting
show used about three quarters of Arnold’s words as lyrics for the production,
which was largely sung through.
Quite early in the proceedings the script had to be translated into Swedish under
the title, STRANDEN. This task was undertaken by Erik Uddenberg, from the Folkteatern, helped by the original cast, and Dover Beach became Stranden.
Max Reinhardt composed the score for piano and ocean drums (these are large

Max was one of the two people I had brought with me from England, the other
being our assistant director and choreographer, Debbie Bandara. Everyone else
in the cast and the crew had been recruited in Sweden, and I do believe that many
of the strongest features of STRANDEN resulted from the international sharing of
skills.
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What’s more the whole Scen:se project involving English and Swedish artists,
teachers and technician will have laid down the foundations of much more work
for people with disabilities in Sweden. It’s a legacy of which I am really proud.
Petra Hjortsberg, the set and costume designer, conjured up a vision of a French
waterside café and its inhabitants that was truly multi-sensory, as evocative to
touch, to smell and to listen to as it was to look at. Indeed it had to be that way
when we knew that so many in our audiences would have sensory disabilities that
meant they might not be able or to see or hear our performances. We should have
to explore alternative sensory paths to communicate with them.
There is one sensory pathway that remains open when all others are closed. This
is the kinesthetic sense, the sense that tells us our position and our volition in
space, the sense that conveys to us the pleasures of dancing, of fairground rides,
of skiing, or skating or rocking in a hammock. It is also the sense that you miss the
most if you spend much of your life in a wheelchair. In a wheelchair you are likely
to feel a good deal of forwards and backwards motion but not so much of the up
and down or round and round.

Director, and his highly skilled technical team, came up with a fabulous solution

They created wonderful wheeled chairs and the desk-like places into which they

When the audiences were in place around the horseshoe, each member would

the translucent bowl. This equipment was devised by our lighting designer,
Robert Berglund and our technical stage manager, David Zackrisson, and with
it we were able to bring a wide range of different colours, textures, sounds and
temperatures right up close to our participants, who could handle objects in and
outside the colour-changing bowl. This kind of close-up engagement is essential
for participants with atypical sight and hearing who will see and hear an object
or event when it is close to them, and of course it is very useful for those who
are relying much more on their senses of touch, smell and taste to have a sense
of the world around them.
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Robert Berglund also did a very effective and workable lighting design for the
production and, again working with David Zackrisson, created the back-projected
video, which provided the images of the ever-changing sea and sky. This video
set-up also enabled us to show the video close-ups of the faces of each of the participants in the
sequence towards the end of the show. In this sequence
each of the participants of the show has their face projected in turn live on the
back screen while the cast sing a song. This six song sequence uses six tunes that
have been introduced earlier in the show while the only lyric is the name of the
participant on the screen.
This arrangement often provided a moment of real wonder with the all of the
audience, the participants gathered round the horseshoe, their adult companions
out about this unusual kind of theatre sitting further back in the shadows. There
whole audience to the individual up on the screen as their Name Song was sung.
This feeling of community can be hard to come by in this type of theatre where
close-up, one-to-one should be given priority but this prioritization does reduce
the opportunity for shared experiences.
A highlight of the production for me was the moment where the world of the play
seems to be,
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When we broke the chairs away from the horseshoe where they had been nestling
and into a whirling dance around the performance space, aided by the adult companions who became, for the moment, our chair-dancers. Wherever there was
energy.

Foto Michael Tebinka

Foto Michael Tebinka
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Unfortunately, because I was back
in England I only ever saw one
of the three casts of the show in
action with an audience. This was
the cast that included Hannah
Edh, Eva von Hofsten, Arabella
Lyons and Richard Sseruwagi, but
I feel blessed to have been able
to work with such performers.
With limited rehearsal time they
still blended into a company that
brought the third essential into
theatre that will engage people
affected by complex impairments;
as well as being multi-sensory
and close-up, this theatre must be
highly interactive.

In our performances we make an offer to the participant, a word, a gesture. A
music note – it could be anything – and see how they react. If they seem to react
well, we’ll make the offer again. Maybe intensify it, or tweak it a little. Is the participant’s reaction bigger this time, or smaller? Or non-existent?
In this way we can build a dialogue, even with people who make no use of verbal
key that sparks an interest within the participant. But sometimes – and often enough

There are times when we only discover our success after the event. A parent, a
teacher or a carer will say, ‘Did you see how she gave you eye contact?’ ‘Did you
notice that he let you touch his hand?’ Often quite small things that would only be
notice by someone who knew the young person well.
But the accompanying adult who will notice any change in behaviour will remember what worked in the performance and what did not. Perhaps the wafting with
a fan that resulted in a smile, or the sparkling of a torch on a glitter ball that was
greeted with a delighted coo. This activity could then be incorporated into the
everyday interplay of parent and child or student and teacher. In this way the
moments of delight and wonder introduced by the sensory theatre live on as one

Guiding principles for making performance for audiences with special needs

med scenkonst för personer med funktionsvariationer.
Principle 1: PROFOUND LISTENING
Intense listening of each individual and the group as a whole is required.
Don’t focus just their words/vocalisations, but their rhythm, body language.
Absorb yourself in their inner world as much as possible.
Principle 2: HONESTY
Be interested, not interesting.
Don’t pretend or demonstrate; just do- it is much more interesting to watch. Push
past self-consciousness to become deeply absorbed in your chosen activity, this
feels closer to your audience’s way of relating to the world.
David Mamet: ”Don’t invent, don’t deny.”
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Principle 3: QUALITY OF ATTENTION
Framing: Getting rid of peripheral noise (visual and audio).
Always make it clear what you have in focus at each point, be it a performer,
prop or piece of action. Do not layer on too many things happening at once, this
can easily become overwhelming. Make attempts to control the accidental spill of
noise, light and smells of the environment you are performing in, as this could be
distracting.
Principle 4: SIMPLICITY
Often the simplest solutions can be the most poetic and effective. This means

Principle 5: POETRY
Find poetic combinations of object, sound, voice, texture that capture the imagination; rather than just offering a series of multi sensory experiences. It is important
to have a clear theme or concept of the overall piece to inform how you structure
these elements.
Principle 6: TOUCH
EVERYONE can enjoy touch; it is a most accessible language. Be aware of the
directive. Intimacy is very important, some people with complex needs cannot
relate to things that are not up very close.
- Deep pressure is great for people on the autistic spectrum. Light, accidental touch
tends to irritate. (Temple Grandin writes about this: www.templegrandin.com)
Principle 7: LEAVE SILENCE
Do not be scared of leaving uncomfortably long pauses to allow the audience to
process what has happened. It can take an individual labelled as PMLD up to three
minutes to react to something you do or present.
Oily Cart; http://www.oilycart.org.uk/use a technique of breathing deeply between
sections of the performance and leaving gaps for the children to vocalise and
make noise. This includes them as part of the performance.
Principle 8: EMBRACE THE SUBLIMELY RIDICULOUS
Accept and enjoy the huge array of unexpected and spontaneous reactions you
encounter.
Do not be scared to laugh or indulge in these moments; this will only help the person
relax and see that you are present with them (as long as they are not distressed).
Find ways to embrace and use surrealism and ‘nonsense’ in your work.
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Principle 9: RESPOND
There are multitudes of languages people use to communicate. It is your job to
listen sensitively and respond in the most appropriate way for that individual.
Even if a participant makes ‘ugly’ noises or ‘ridiculous’ movements. Never judge
this, and be prepared to mirror noises and movements as a way of responding.
Focus on absorbing yourself in their world, rather than pulling them into yours.
Phoebe Caldwell is the master of this. She uses Intensive Interaction technique,
which you can read and go to workshops to learn: http://www.phoebecaldwell.
co.uk/autism.asp
reactions and responses, so the audience know they are part of the piece.
Principle 10: MAKE YOUR WORK VISCERAL
Always think about how your performance or workshop feels. Focusing on
atmosphere, shifting rhythms and the whole body experience of a piece can lead
you to interesting places creatively, and make your work artistically accessible
for all.

Creating music for Stranden: Intervju med kompositör Max Reinhardt
-

Max Reinhardt, what is your role in these performances?
I am the composer, of 90% of it, and the musical director. I asked Hanna (Edh red
anm) to write one tune, because that is based on Swedish folk. And I am not folk
and I am not Swedish.
What are the key things to think about when you create music for this type of
performances?
Well, that implies that it is a very different process to composing for any other
show. And two, it implies that I have a process that is the same for any show that I
write for any audience, and I don´t really. So, I kind of see each one as an adventure that I am going on. I´d rather talk about this show and say that I have gone
through various phases, because I have been at it for decades rather than years,
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for this audience, and I´ll tell you why. I am also at a phase where I think that
maximum improvisation room for the performers is important too.
So why minimalism? Because I do think that a lot of these audiences has, or probpeople, but some neurotypical people, are very good at listening to an orchestra...
81 instruments or something playing...and they are all taking it in and understanding what is going on...they don´t have a problem, they can hear it all. So,
they don´t, in particular, have a processing problem. They don’t have any hearing
may not inhabit or may not be experiencing time in the same way as most people
then I think that there is much more chance of them actually being able to process
it, and enjoy it, or be moved by it, in the way which we have intended.
I often work with a lot of bass. For various similar reasons. That is particularly good
processes a lot of bass. But it does not process a lot of treble, which is all received
via your ears really. And so, bass sounds are often a good thing to use too.
So those are some of my different concerns. I mean, yes, I want it to enhance
the show, and yes, I want it to support the dramatist’s intentions it from scene
to scene. Those things are common (and sometimes deliberately uncommon) in
other work that I do in theatre.
Then, let’s consider improvisation. The performers need to be able to vary the performance and they have to respond to the individual members of the audience, because
that is the way that many of these performances work. As you have experienced,
performers become accustomed to improvisation in rehearsal. Then, in performance,
the members of each audience. Therefore, those are two very useful tools or concepts
to play with when you are making music for these audiences.
Do you bring the written, scored music for when you start working?
I never have for these shows. I have for some shows, but I never have for these
shows. I mean it varies a lot, depending on which musicians and which cast I am
working with, and whether I have worked with them before.
I can tell you more about how this one came to be, if you like.
Yes, please
So, for this production, I was called fairly late in the day to be in it, so though
it was a fairly long rehearsal process, like nine weeks...that’s fairly long by any
standards in the world, I think. But I could not be there for nine weeks because I
had other work that I was already contracted to do. So, I was there maybe three
and a half weeks. In addition, I was not part of auditioning and selecting whom I
was going to work with. Therefore, I had no idea of the talents of the assembled
cast. I mean yes, I knew Eva, who I am actually talking to now. But I did not know
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her as a performer. So, I had two ideas when I left England to come to Gävle. One
was that I should put tunes to the lyrics that Tim, the dramatist and director, had
put into the script from the poem. But I also thought that I should be prepared for
the idea that maybe we wouldn’t use those tunes. Maybe we would make them up
between us and I would edit that collaboration... another technique that I have
that. It did not seem to fall into place immediately. So, I made the decision to use
the songs that I brought with me and maybe write a few more when I was there.
Also, I had written everything on the piano, because it just seemed like a good way
of doing it given that we were in an imaginary bar by the sea, a hundred or more
years ago. and if there was a piano in the room everyone could learn the vocal
lines. So, I thought there was going to be at least one instrument and four vocalists.
But then, who was going to play the piano? It turned out that Hanna, who was one
of the members of the cast, had some piano skills and wanted to develop those
skills anyway, and so she undertook to be the pianist of the piece. I taught her
some arrangements and she also went for some lessons and together with Tim, we
Many of the songs are acapella as well or have acapella versions that we also use
in the shows. So, there was a lot of singing as well. That is how it worked. And the
melodies came to me when I looked at Matthew Arnold’s poetry.
Tell us more!
Well I have worked closely with Tim for many years, so that when I read the script
I could see how Tim was using the lyrics, and that gave me an overall mood. Then
if Tim asked for a waltz, I would write one.... some of the lyrics are set to a 3:4/6:8

it, but music and melody come to you fairly quickly when you’ve got a set of lyrics.
and you have to write the lyrics and the melodies. That is a sort of taller order.
Even so I would start my composition sessions by improvising music around the
overall mood, which means that sometimes I might start the piece from a melody
and sometimes I might start from the poem.
The rhythms within the lines of the poem certainly gave me a big clue of how
the songs should sound. And then they changed a little in working with the cast,
because, they do actually as soon as anybody sings someone else’s song. They kind
of make it their own and they make it different. And then as musical director you
decide do you want it to go that way or do you want it to be shaped like your original plan or do you want to push it yet another way? The piano parts developed too
and are still developing, we are only half way through the tour. I’m sure that in six
months it will sound different again, and that’s good.
I am not saying that any of that process is the only way of doing it, but that is the
way I did it this time. Next time for this audience, I’m doing it a different way.

Det konstnärligaarbetet

39

You also worked in Swedish, the texts were translated.
Yes. Well that was interesting because I don’t speak Swedish. But I cannot really
claim a lot of glory for that, because I wrote the melodies to the English lyrics. Then
somebody (Erik Uddenberg red anm) here, at Folkteatern Gävleborg, translated
them into Swedish. Then the cast looked at them and decided two things; (and
they all are good English speakers). Was that really what they thought those lines
in the poem were about? And so, they teased it a little more. Then the other thing
is that how could you make the Swedish phrasing work with the melodic scheme
that I had written? On the whole, I was a bit strict about that because I was writing to the poem. So, I said well let’s change the Swedish phrases, like microscopic
changes of meaning, you know synonyms, different words with similar meaning,
so we get it closer to the rhythms of the English lines. I don’t mean in terms of
pronounciation, I mean the distribution of syllables across the music. So that is
what we did, and it was a collective effort really.
If someone in Sweden would like to do a similar performance and write music
for it and do not have your decades of experience, what would you like to say
to them? Give them some advice how to start, how to work and soon?
I would really say that there are no rules. And it is important that the music you
write is the music you want to write. That in no way do you write a simpler form
of music. I mean, I am going through a minimalist phase, so I found a reason why
minimalism works well for this audience. But I think that a lot of things would
work well and rules are made to be broken. I would also say that exploratory music
probably works well with this audience because they have less preconceptions –
as far as we know – so they’re less likely to have a problem than neurotypical
listeners in processing the music, just because it is not harmonic or seems to have
a strange time signature. You know, you could write a very complex piece and it
would be a brilliant thing, if that is what pleases you. I think that is the important
thing. You are sharing like all artists do. You are saying: This is my vision, I am
very excited about this vision, I want to excite you with my vision. That is just the
same for every audience that you ever meet.
How would you wish for this work to go on, evolve and be received?
Here are a few thoughts:
I think that by focusing on this audience, we are not just saying this audience
exists, which is an important thing to do. But we are saying that these are people
needs. But those special needs can be addressed and they can have an enhanced
existence because of art, just like everybody else. Then I think that you start to
think about the issue of ability and disability and what makes a human being. And
I think that we start to honour each other and we honour the diversity that exists
among human beings...the neurological and the physiological diversity. I think
that we are in a time when that is under pressure. I am not just talking about
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politics. It’s quite clear that we are living in a dark time, sadly. But I am talking, for
example, about what happens to people with downs syndrome. Its uncomfortable
to be in northern Europe and to say this – but in northern Europe and particularly
in Iceland, because of the advances of testing, there are less and less people with
downs syndrome allowed to be born. As foetuses they do not have the same rights
as other foetuses. So, you have to say what does that mean about us, what does
that say about us?
I think all of this is about how important it is to honour each other. Honour each
other’s lives and contribute to other’s lives. I do think that is part of what this is
about. I also think that over the years of working with Tim in the Oily Cart – and
other people are certainly doing it across the world – there is a certain form of
theatre that is not about sitting down and listening to words and maybe listening to
music and maybe watching people perform. It is a much livelier more interactive
process than that, and more multi-sensory. So, the sense of touch is important, the
haptic sense. The sense of smell is important. Everything in our sensorium is important and could be addressed by theatre. But you need to think about how you could
make that happen in a theatre when everyone expects to sit in a seat and watch
something? So, I think it throws the whole idea of theatre up in the air, probably
the whole idea of who is an audience and who is a performer up in the air too. And
I think that can be nothing but a wonderful thing to happen and I think that is part
of what this theatre is about and what all theatre should be about.
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Debbie Bandara: The magic of movement, A universal language for all

Hon tillförde en form och rörelser som blev en stor del av det konstnärliga uttrycket
arbetade mycket med ”close up choreography”, som är koreograferade rörelser i den
mycket nära interaktionen med barnen i publiken.

I am the choreographer and associate director of The Oily Cart. I have established
a dance theatre company, Forest Tribe Dance Theatre based in the UK. My practice
is merging emotive sensory experiences through non- verbal movement.
I have choreographed several Oily Cart’s shows, including “Splish Splash” and
“Kubla Khan”. I view movement as a universal language that all children can
understand and it is limitless in how it can be explored. It is this universal language that can connect children and adults to gain a deeper understanding of the
world in which they live in.
I was commissioned to work on “Stranden”, a show written by Tim Webb. The
show is based on the poem “Dover Beach” written by Matthew Arnold. The key
elements of the show was to have close-up interaction with children with PMLD.
This meant that the interaction provided many opportunities for the children to
communicate to the cast members.
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Throughout the rehearsal process, I worked tentatively with each cast member
to ensure that they were aware of their movement within the space and how this
transmits to others. Even the way one breathes deeply can have a calming effect
on others. I encouraged to bring the awareness of their body and to build on their
characters in the show.
A lot of my preparatory work started from establishing a calm state, as it is this
stillness that the audience can begin feel relaxed and take part in the show. From
this point, introducing one layer at a time allow our audiences to process at their
own pace.
Before the rehearsal period, I researched into the movement elements of the seascape and this has been explored with the cast. The ”Stranden” team were lucky to
visit a local beach near Gävle, and this harnessed the sounds, sights, touch through
movement.
The choreography weaves throughout the show, through emotion, pace, dynamics.
But, at all times, the focus is always with the children. The shapes that the bodies
create to depict the sea and the clarity of the love between Frances and Matthew
is expressed through the movement as well as the music.
My artistic expression has grown out my lifelong interest of varied dance and
music genres including African, Indian and social dance forms.
My work in special schools, led me to understand the importance of dance and
movement for children. I observed how it activates several brain functions at
once, kinesthetic, rational, emotional and musical, not just stimulating one area of
the brain at a time. Thus, incorporating movement into “Stranden” is an important
element to offer to our audiences.
I explored “close-up” movement with the cast. This has been very enjoyable to
watch. To see how they develop their own sensitivities and awareness of each child,
knowing what each child likes and dislikes. Temple Grandin, an American professor
who is on the Autistic Spectrum, revealed the importance of “deep pressure” touch
to reduce tension and anxiety. She created a “hug machine”. This has been adapted
into the movement language for the show to give a sense of security.
The choreography is not a stand-alone piece; it really encourages the audience to
feel the story and to be active in their own way. Part of “Stranden” the children get
the chance to move in their chairs around in the space, it is subtle but the all the choreographic elements reveal a real sense of atmosphere and dynamics in the space.
Everyone in the room has a sensorial experience through the universal language.
I have thoroughly enjoyed being the choreographer and associate director of
“Stranden”. To see it come to life and tour across schools and venues is exciting.
However, more importantly, to be able to share a world of immersive theatre to
children with PMLD, the cast and Folkteatern Gävleborg is a very special thing
indeed.
Many thanks to Scen:se and Folkteatern Gävleborg for making such an opportunity for children with PMLD possible.
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Making Pericles for people with autism
Kelly Hunter MBE 2020

som hade konstnärlig höjd och där publiken, som bestod av unga personer som alla

“A teenage boy came to see the performance one day. He was a wheelchair user
and did not take any notice of us before the show started. His hood was up and
started introducing the show, the hood came down and with an enormous speed
space. This continued during the show. He sat on a cushion together with us; he
came up on his knees and played the games. He even stood on his feet once with
half time, he turned to Francoise (who is originally from France) and said to her
in French “excuse moi, Madame, je suis fatigue” and then he said that he needed a
rest and went back to his chair. After the show, the teachers were in tears and told
us that they had never seen him get out of his chair, very seldom heard him talk –
and they had no idea that he could even talk English and French”.

Introduction
London 2020
Last week I arrived at Gävle station in Sweden very late at night and made my way
photographs, one of a yellow house and the other of the toes on the statue of a boy.
four actresses and a musician, perform a version of Pericles for people with autism.
They began sitting in a circle, with everybody making the rhythm of heartbeats
and inviting the children to join in. The woman next to me had to give me a tissue
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because I found myself on the verge of crying. The actors seemed to know these
children and yet they’d never met them before, they were playing with them and
allowing them to express themselves, and as the performance developed, you
could palpably feel the miracles in every moment. The games were funny and sad,
the music was beautiful and the setting was so inviting I could have stayed there
watched it. It had travelled all over Sweden in the last few months performing
I praise it, not with the slightest reference to myself, but rather as a deep thank
you to Eva, Anna, Petra, Francoise, Ulrika, Arab and Andreas for tapping into the
power and tenderness that I have always known runs deep through the veins of
Shakespeare’s plays.
I create interactive productions of Shakespeare for people with autism with my
company Flute Theatre. We use a series of sensory drama games that I have
made, known as the Hunter Heartbeat method, which allow people on the autism
spectrum as well as those with severe special needs, to share what it feels like
to be alive. Four years ago I had made one production, The Tempest, and it had
only been performed in English. As I begin 2020, I now have three productions,
which have been performed in Swedish, Spanish, Catalan, Polish, Romanian and
Japanese. Eva von Hofsten and Folkteatern Gävleborg have played a huge part in
this journey, which at times has been not unlike the journey of Pericles himself.
London 2016
The Tempest in 2014 to get people in
London to sit up in any way and take notice of my completely new way of using
Shakespeare and theatre for people on the autism spectrum. Many doors had
been opened and then immediately closed when it became clear that there were
people take part in one performance (with an small audience of 40 parents and
careers) so the work needed, and always will need, a substantial level of subsidy.
The rejections were a blow but it has never occurred to me not to do this work.
Ever since I began creating these games twenty years ago I have been sustained
by one or two glimpses of sublime recognition; a non-verbal child speaking for the
never ever witnessed their child ‘light up’ in
a particular way, as well as insights into the essence of Shakespeare that I would
never have had the privilege to experience in a neuro-typical environment. We
landed at the Orange Tree theatre in the autumn of 2016, for two weeks in a theatre that could have been made for our work. Around this time I received an email
from Eva von Hofsten asking if she could visit one of the performances and that
she was coming all the way from Sweden to see some work for people with special
needs in London. I said of course and thought nothing more of it. Eva came, she
saw the show, and we had a coffee and a short chat. You cannot know what impact
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equivalent of what would become Act One of an odyssey.
Barcelona 2017
An audience of one hundred and twenty people; family members, neighbors and
friends of families made their way into Teatre Lliure to watch the Catalan version
of The Tempest on a Sunday morning in the Spring, performed by actors from
Joven Kompayia (Young Company) and twelve young people with autism from
performed in another language. Whereas up until then, I would allow only a small
number of family members to sit on the outside circle of performances for fear
of overwhelming the children, here in Barcelona it seemed that for each child
who was taking part their whole street came to support them. It wasn’t the only
way that the Catalan people rocked my world. The sheer physicality and communicative musicality that the actors had brought to my games took the whole
endeavor to another level. The Young Company and I had translated the language
of Shakespeare that I use in The Tempest and made clear, and beautiful version of
it in Catalan. Through this process, I understood that my games allow the players
thinking and feeling, creating a conversation of the soul and body that doesn’t
rely on language; the spoken word is the ‘icing on the cake’ but not the essential
component. Shakespeare’s conversational transactions can exist in any language.
Unknowingly, the Catalan actors rocked my world by teaching me this, and I will
always be grateful to them for it. At the end of that performance at Lliure the
me for loving their children. The previous night I had stayed up dancing until
sunrise with Quim Avila – one of the actors. Again, you just do not know what life

Gävle 2017
Meanwhile Eva had been in touch and invited me to give a talk and a workshop
about my games in Gävle. A few weeks after being in Barcelona, I arrived for the
my work to a small group of interested teachers, therapists and families, notably
Malin – a phenomenal young autistic woman whose description of her synesthesia
stopped us all in our tracks. The next day at Folkteatern Gävleborg, I introduced
the heartbeat circle and the main sensory games of the Tempest to a group of
teachers, therapists, parents and actors. There was some resistance and not a little
The Tempest into Swedish and in the afternoon a group of children with special
needs came to play with us. The teachers, actors and therapists were incredibly
nervous (I wasn’t sure what of but I could feel it) however as soon as the children
arrived, nerves melted and we all played together. I remember that the waves of
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laughter – you can’t do this work without being close to hilarity – resonated with
the adults as very surprising. When the children left, a few of the adults cried as
if protective walls had been lifted, revealing deep fears and anxieties about being
accepted for who they were. Their nervousness had been deeply felt and I began to
understand it. I had understood that my games could have profound effects on the
autistic children and young people I play with, but increasingly I understood that
the adults closely connected to these young people were holding untold amounts of
anxiety and fear of judgment in their bodies and minds, which potentially this work
could begin to alleviate. Additionally, on that day in Gåvle, even those adults who
were not parents or family members of people with autism seemed inordinately
worried of ”doing the wrong thing”. As I travelled home, I began to understand why
Eva wanted to create her incredible project of producing theatre and art for and by
people with special needs across Sweden; because fear must be tackled head on.
Helsingborg Bibu Festival 2018
A year later I had created a second production for people with autism, A Mid, which we’d performed in London, the US and Barcelona.
Eva had secured her funding for her project and was going to fund me to make a
new show. I arrived at Bibu to give a workshop as well as make plans to be part
of the Scen:se project the following year. The workshop was packed with people,
we all sat in a circle together and I introduced the heartbeat games that begin
and end every session. People with autism struggle with the concept of time as
if every next moment of their lives may be disastrous. The experience of autism
can be likened to having an extended panic attack that never ends. By beginning
and ending each session with the collective rhythm of our heartbeats we allow
an opportunity for the anxiety related to autism to be alleviated. The heartbeat
warm womb-like space in which everyone may feel increasingly safe and secure.
Having introduced the Heartbeats and explained the methodology behind them,
we moved on to introduce the games. I had created the core games of The Tempest
and A
, almost twenty years ago when I was initially
making this work and before I had shaped them into productions. As part of this
workshop at Bibu, I asked the participants to play one of the “Trance” games, and
whilst paying to pretend that one partner struggles with autism and the other is
trying to help. The game involves leading your partner with your hand whilst
they keep all their attention and eye contact focussed on your palm. (This game is
excellent for allowing people on the spectrum to increase the time they can focus
their eyes without the ‘invasion’ of full eye contact). One of the participants – a
autism – began the exercise and after a few minutes was overcome with emotion
and could not stop crying. We stopped the workshop and took a break. He said that
he had never stopped to think when he had been a teacher what the world would
actually have been like for his autistic pupils, and he was overcome with guilt and
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upset at his missed opportunities. It was something I’d not encountered before
the children with autism, not just with their families but with a wider community
of teachers, professionals and therefore society. Eva had given me the chance to
see a greater good that I could create with this work. With that thought, we started
to plan our new production of Pericles. We would have eight weeks of rehearsal to
create a whole new production for people with autism that, with the participation
of Riksteatern, reach tour across Sweden as part of the wider Scen:se project.
Gävle 2019
that I may have anticipated, but if I’ve learnt anything from being close to Shakespeare’s plays all my adult life, it’s that you cannot know what to expect. I had the
opportunity to spend two months creating a whole new series of sensory games
for people for autism based on Pericles. I was beyond excited and grateful to Eva
for this incredible opportunity, which no one else has given me before or since.
I knew I wanted to go deeper into emotional territories. I knew I wanted to allow
the people with autism to fully participate in games that embodied the loss of a
loved one, thereby allowing them to feel the joy and the miracle at the end of the
play, when Thaisa comes back to life. But making the games wasn’t the hard part.
I knew that in the play, Marina is sold as a prostitute and that Pericles witnesses
an act of incest and a famine, completely unsuitable material for this audience.
But adapting the narrative with appropriate games for young people with autism
ent working in Sweden and I felt I was swimming against a tide in a perilous sea,
sometimes I would just have to laugh at myself – I had become Pericles! Some cast
members came and went from the company and it wasn’t until the beginning of the
fourth week that we had a full cast; meanwhile my own trusted team from England
My body felt weak and depleted, the Swedish cold froze my bones. The eight weeks
a vision and the further away from that vision I sometimes seemed to be travelling,
only strengthened my knowledge of what was there to create. Somehow I couldn’t
succumb to fears, existential and internal, otherwise what was the point of always
talking about conquering fears when I couldn’t do it myself.
During the rehearsal period, we would hold sessions once a week at special schools
the games are worth pursuing is by playing them again and again with autistic people,
experiences that feel as though they have always been there. The games have to
to embody the narrative of a moment in the play. The games must be short, really
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pleasurable to play and easily repeatable. At the same time I wanted the production
jumping, spinning, rocking, tipping, hugging, singing – all the things that people on
the spectrum do to ‘self soothe’ and that we can use in the games to everybody’s
Flute theatre actors began to play our new game of love and loss – where Pericles
loses Thaisa in the storm – with Theo, a tiny autistic boy of about eight years old.
The game includes a close ‘hugging’, a far away ‘stretching’ and a ‘calling’ of despair.
I wanted this game to offer the autistic children the opportunity to experience the
agony and ecstasy of the play, and express their deep emotions. It is a much-vaunted
myth that people on the autism spectrum ‘have no feelings’. You would be amazed
how many times people still say that to me. I know it is not true. People with autism
certainly struggle to express their feelings but the full landscape of human emotion
lies inside every human being I have ever met – be they autistic or not and that is a
understand the game and embody the physical actions – he increased his emotional
engagement as the game progressed, every time he got separated from Paula and
raised his arms crying out “Oh you Gods” we were transported to his despair and
then with no prompting he reached out to start again with renewed need –calling for
Thaisa. It was very beautiful, I knew I was on right track.
At the beginning of the fourth week of rehearsal, Francoise joined the cast,
rehearsing with her, the life force of our magician
was born; mischievous,
emotional, all knowing and timeless. At the same time my old colleague Quim
Avila who had created the Catalan Tempest and
with me in Barcelona and
danced until dawn when we should have been asleep joined as my assistant. Just
by being himself, ‘Cerimon-like’ he affected change and as the Gavleån ice began
to consider melting, our play began to emerge as the force for good that Eva had
envisioned back in 2016. The yellow house Quim and I lived in became a haven
and the naked toes of the nearby statue of the small boy with his pipe seemed less
perilous every day. The invention of the Fisherman who shakes Pericles out of his
despair was a particular joy. It’s vital to me that my shows bring Shakespeare to
life for the very people who are participating in them and that they don’t have
and seem as though he was local to wherever we were performing he show. Eva
Hallå Eller!” which the
children responded to immediately. It still makes me laugh. (In subsequent productions of the show in England, Poland and Romania we have made sure that we
as perfect as Eva’s) Later on in 2019, once the show had found it’s feet and was on
tour in Gothenburg, Eva took myself, Francoise and Quim to the docks where we
met the real guys who greeted us with endless ”Hallå Eller!” and quite a bit more.
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As rehearsals continued, we were introduced to Klara, a young woman with autism
taking an internship with Folkteatern Gävleborg. We had invited her to attend
rehearsals with us at the theatre and to accompany us on the journey of creating
production meetings at the theatre – one of which I was also present at. I noticed her
staring at me during the meeting, but other than that she seemed quite calm; at the
end of the meeting we had an extraordinary conversation. She told me she had
been utterly unable to know where to look during the meeting, and that she was
trying as hard as she could to read clues from people’s faces whilst wondering if her
face was ‘making’ the right shapes. Was she behaving in an appropriate way? She
literally had no idea. I assured her that other than looking at me for long periods of
as I have been playing games of ‘making faces’ for decades, but never heard the
struggle to understand faces so articulately expressed before. There was more to
Immediately after we make our heartbeats and before we begin the narrative games
of the story, we play ’changing faces’. Keeping the heartbeats going, the ‘hellos’ are
embodied with happy, angry, sad and fearful faces, allowing the people on the spectrum to practice making faces and reading other people’s expressions. The actors
purposefully exaggerate their expressions so that there is something very clear and
playful for those with autism to copy. Klara played all the games with joy – she was
the only person with autism in the room that day and I knew from the way she was
playing that we had created something good. At the end she thanked us profusely
saying she had loved every moment. And then after a pause, she said that now, for
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London 2020
I will never feel that I have achieved an end or a perfection in this work, in fact the
more I do it, the more I realise I have only just begun. Creating Pericles in Sweden
was perhaps the hardest thing I have done so far and taught me more about this
work and about myself than I knew I needed to know. In making the production,
we now have a whole set of sensory games that we are playing with our community project in London and that we are beginning to use with our collaboration
with neuroscientists here in London. We have already created a UK version of
the show, performing in the London Poland and Romania. As it continues, we do
ka’s beautiful voice, Petra’s exquisite setting and the unerring superb music of
Andreas. So many thanks to Eva and Anna Thelin for facilitating this opportunity
and sharing the transformative magic of Shakespeare with so many marginalised
families who would otherwise never had had this opportunity.

Utdrag ur intervju med scenograf och kostymör Petra Hjortsberg-Möller
Hur har processen varit med att jobba som scenograf med dessa föreställningar?
Processen rent konstnärligt har inte skiljt sig väldigt mycket från hur jag angriper
vilket material som helst, om det är dans eller tal teater och vilken målgruppen
än är. Men sen har man längs vägen lagt in massa check Points där man kollar av
är väl avgränsad, lätt att läsa för barnen, lätt att förstå sig på. Allt på ett sätt som
man kanske vanligtvis kanske inte behöver fundera så mycket på. Sen vill jag rent
visuellt att hela rummet som vi är i, tilltalar och skapar samma känsla. Det ska vara
ett tryggt rum som ska vara spännande utan att vara utmanande eller för läskigt.

eller har det vuxit fram?
Dom har kommit under processen, men de har haft en mycket större vikt än vad
jag skulle ha gjort i en vanlig föreställning. Allting i båda föreställningarna ska tåla
ska ge en upplevelse. Så där har jag tänkt ett extra varv i alla materialvalen.
Du har varit med ut i skolorna och träffat publiken under processen. Vad har
Det har gett mig en större förståelse för målgruppen. Jag har aldrig designat för
barn/unga tidigare, så det här var verkligen att hoppa i på den djupa änden med
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en väldigt speciell publik som har varit helt fantastiskt att jobba med. Man får
inte. Man upptäcker saker som man kanske aldrig annars skulle ha tänkt på. Ett
spegelgolv kan vara hur fascinerande som helst. Man har tvingats öppna upp och
tänka till och se de små sakerna. Jag tyckte det var en fantastisk grej i processen
att få vara ute och möta publiken på ett så tidigt stadium, för att se hur de rör
jättelärorikt för det öppnade upp för saker som jag inte hade tänkt på. Det var
väldigt givande och nånting som skulle vara kul att ta med sig vidare.

En skådespelares reflektioner
Av Arabella Lyons

Hjärtslag’ hade jag ingen erfarenhet av att spela teater för barn med funktionsvariationer. Jag visste inte hur mina teatererfarenheter skulle passa in, eller vara
användbara, och förstod att jag skulle lära mig mycket.
Föreställningar tog långsamt form under repetitionsarbetet med poetiska texter,
andra processer jag varit med om.
Helt nytt för mig var våra undersökningar av sensoriska och interaktiva element i
föreställningar. I både föreställningar har varje skådespelare ansvar för högst tre
barn, och båda föreställningar bygger på att barnen får delta fysiskt i föreställningen.
Skådespelarna leder barnen genom föreställningarna, spelar och leker med dem.
Ensemblen provade förslag på innehåll och scener med referensgrupper på ett
tidigt stadium. Jag började förstå till vilken grad publikens reaktioner skulle
påverka hur föreställningarna utspelade sig.
När vi spelar vill jag förmedla berättelsen och upplevelserna till publiken; varje
gång vill jag återskapa vårt rikt detaljerade arbete, och engagera mig djupt i känslorna som väcks.
Samtidigt försöker jag vara medveten om hur barnen reagerar individuellt; kommunikationen går åt båda håll. Jag behöver vara beredd att anpassa mitt spel,
sättet att framföra föreställningens innehåll.
Jag ställer en ström frågor till mig själv samtidigt som jag spelar, såsom bland
andra:
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sitter/står jag på bästa stället för barnet?
uppskattar barnet om att jag rör vid hen?
vill barnet ha ögonkontakt?
vad vill barnet ha mer av? eller mindre av?
pratar/sjunger jag för högt eller för lågt?
vad är det som jag tar för givet? stämmer det?
Jag får justera de formerna vi repeterat fram, hitta på och pröva nya lösningar.
Om ett förslag inte fungerar så får jag fortsätta att prova andra vägar.
Jag vill också vara medveten på det som händer i hela rummet. Föreställningar är
beroende av ett utvecklat ensemblespel, inte bara i spelscenerna och musikaliskt,
utan också i förhållandet till publiken.
Barnen behöver inte bete sig som en ’traditionell’ teaterpublik; lusten att underrande än själva spelscenen. Det kan vara en utmaning att skapa en balans mellan
att hålla berättelsens form och rytmen igång, och att upprätthålla föreställningens
interaktionen med publiken. Någon från publiken kan till exempel plötsligt vara
med och spela i det som vanligtvis är en solo. Ett barn behöver springa runt i
rummet i ett annars väldigt lugnt parti. Ett barn vill inte röra vid vattnet, ett annat
vill klä av sig för att bada i det. Ensemblen är beredd att bejaka och anpassa sig till
det som händer i rummet. Man får vara beredd att kasta sig in i spelet och rollen
på en sekund, och spela på djupaste allvar. Ögonblickets nyskapade variationer
ses inte som ’fel’ eller ’misstag’.
Barnen i publiken förvånar oss ofta. Ett barn som valt att inte delta kliver plötsligt
in i berättelsen. Ett barn man trodde inte tittat eller lyssnat på föreställningen
visa sig har förstått berättelsen i detalj. Ett barn sjunger med i musik det aldrig
förr har hört. Ett barn som inte brukar sitta still är intensivt närvarade under hela
föreställningen, som förtrollad.
När föreställningens uppbyggnad fungerar som bäst upplever ensemblen och publiken tillsammans förhöjda ögonblick, där tiden verkar nästan stå still. Det smittar av
sig även till den publiken som får observera men inte delta i en föreställning. Barnen
säger ofta efter en föreställning att de vill ha mer teater – men samma önskan kommer
även från lärare och observatörer som endast fått titta på.
Att barnen påverkar föreställningen så mycket gör det väldigt lätt att uppleva var
och en av dessa stunder som något nytt, något som aldrig har hänt tidigare. Det är
en stund där vi tillsammans känner efter hur det är att leva, och uppskattar det vi
delar med varandra.

Det konstnärligaarbetet

53

Det nationella perspektivet
Något som tidigt blev klart för oss som genomförde projektet var hur oerhört viktigt
det skulle bli att nå ut med vårt arbete över hela landet. Utställningen Sinnerligt
skapades för att kunna turnera och med hjälp av en turnéproducent säkerställdes
en turné till fem orter utöver Hudiksvall under projektets sista 1,5 år.
Så här uttrycker sig Sinnerligts turnéproducent Annica Carlsson Bergdahl:
”Sinnerligt ger möjlighet att uppleva hög konstnärlig nivå med alla sinnen, oavsett
vem besökaren är. En fantastisk tillgänglig utställning som borde få möjlighet att
visas i varenda vrå av Sverige. Så positivt mottagande från samtliga arrangörer en
tar kontakt med, även om de inte har haft möjlighet att ta emot den (just nu). Den
visar också att det är möjligt att ge högkvalitativ konst till alla! Och vikten av att
ännu mer arbeta vidare med att tillgängliggöra konst och kultur.”
Vi kontaktade även tidigt Riksteatern Barn & Unga för att inleda ett samarbete.
De hade inte tidigare haft föreställningar för vår publik och såg det viktiga i att
bredda arenan för att nå ut till alla barn och unga. Under hösten 2019 turnerade
båda föreställningarna med Riksteatern till tolv orter över hela landet.
Ann Gustafsson, producent på Riksteatern Barn och Unga skrev följande efter att
föreställningarna presenterats på Anbud Live hösten 2018:
”Jag är stolt producent för höstens turné landet runt. I höstas när vi presenterade
projektet föll arrangörerna i tårar. Har nog aldrig hänt förut. Men äntligen äntligen lyfter vi fram denna publik och gör scenkonst av högsta kvalitet! Maxpublik
6 barn. Vi banar ny väg i betydelse scenkonst för ALLA”

Bibu är en väletablerad nationell scenkonstbiennal där aktörer från hela Sverige
samlas i Helsingborg vartannat år. 2020 kommer Scen:se tillsammans med Bibu,
Folkteatern Gävleborg och Riksteatern Barn & Unga genomföra ett tematiskt spår
som heter FUNKTION – att vilja och våga skapa fullödig scenkonst för målgruppen
barn och unga i särskolan. Det blir ännu ett stort steg i att sprida de erfarenheter
och kunskaper som vi har samlat på oss under projektets gång. Båda våra föreställningar kommer att spelas och tre produktioner från Storbritannien. Utöver
under Bibu möjliggör att intresserade utövande scenkonstnärer från hela Sverige
kan ta del av fullödiga föreställningar och möta upphovspersonerna bakom dessa.
För att förhoppningsvis bli inspirerade att själva börja skapa scenkonst för och
med barn och unga med komplexa funktionsvariationer.
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Stranden – för barn och unga med flerfunktionsnedsättning
”Det här är första gången vi blir inbjudna till något som är skapat för just våra
elever”
Lärare som besökte föreställningen
Stranden är en scenkonstföreställning som riktar sig till barn och
unga i grundsärskolans träningsklasser och gymnasiesärskolans
Individuella program.
Dramaturgin bygger på dikten
”Dover Beach” skriven av Matthew
Arnold och regisserades av Tim
Webb, då konstnärlig ledare på
Oily Cart theatre I London.
Föreställningen är multisensoriskt
och interaktivt utifrån publikens
behov av lukt, smak, rumsligt medvetande, beröring, syn och hörsel.
lager för att kunna tilltala barn med
intellektuella och kognitiva utmaockså med specialgjorda sittplatser
och nykomponerad musik av Max
Reinhardt som framfördes live på
scenen av skådespelarna.
Varje föreställning spelas för max sex stycken barn och deras medföljare.

som de jobbar med. Det är Klocka, Borste, Solfjäder och Piano. Dramapedagogen
som alltid är med är även hon i roll som Handduk.
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Produktion
Regi och koncept: Tim Webb
Scenograf och kostymdesigner: Petra Hjortsberg-Möller
Kompositör: Max Reinhardt (”Vi står här” av Hanna Edh)
Svensk översättning och bearbetning: Erik Uddenberg
Medverkande skådespelare: Arabella Lyons (november 2018-maj 2019), Eva von
Hofsten, Francoise Fournier (September 2019-) Hanna Edh (nov 2018–oktober
2019), Oskar Webrell (oktober-november 2019), Richard Sseruwagi (november
2018-februari 2019). Ulrika Beijer (September 2019-).
Ljusdesign: Robert Berglund
Scenmästare och föreställningstekniker: David Zackrisson (November 2018-februari 2019) Carina Jernberg (Riksteatern) och Andreas Östlund.
Turnéledare Riksteatern: Månika Wretman
Dramapedagog/förberedande besök i skolor: Mia Rydell (November 2018-maj 2019)
Helene Åhström (September 2019-)
Projektioner: David Zackrisson
Ljuddesign: David Zackrisson och Max Reinhardt
Musikarrangemang: Max Reinhardt och Hanna Edh
Musikalisk instudering: Max Reinhardt
Pedagogiskt förberedelsematerial: Mia Rydell, Tim Webb och Debbie Bandara
Pedagogiskt material efterarbete: Gill Brigg

Producerad av Folkteatern Gävleborg med premiär i Hudiksvall 15 november
2018. Turné I Gävleborg November 2018-maj 2019. September-november 2019
nationell turné med Riksteatern Barn & Unga.
Producent Folkteatern Gävleborg: Anna Thelin
Teaterchef Folkteatern Gävleborg: Marcus Hellsten
Producent Riksteatern Barn & Unga: Ann Gustafsson
Konstnärlig ledare Riksteatern Barn & Unga: Bengt Andersson
Föreställningen togs fram I samarbete med elever och personal från Tallbo särskola i Gävle och Bessemerskolan/gymnasiesärskolan i Sandviken.
Projektet Scen:se har haft ett underliggande syfte och vilja att bredda den allmänna
kulturarenan. Därför har vi i möjligaste mån gjort väldigt få föreställningar ute på
skolor utan vår publik har istället fått komma till teatrar, kulturhus och andra
institutioner eller allmänna spelplatser.
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Förberedelsematerial Stranden

mentala och kognitiva utmaningar som kan övervinnas genom att de mentalt får
förbereda sitt besök.
Innan varje föreställning av Stranden skickar vi ut ett förberedelsematerial och
även information till lärare och andra medföljare.
Vad som är unikt med Stranden är att vi även har haft en dramapedagog som jobbar
med föreställningen som har åkt ut till varje skola/klass dagen innan deras besök.
Hon har då varit i roll som Handduk och berättar för eleverna att de kommer att
träffas dagen efter med hennes vänner på teatern. Hon har med sig foton på sina
vänner och visar även del av den sensoriska rekvisita de kommer att ta del av under
föreställningen. Besöket skapar en trygghet för eleverna och även en förväntan och

Varför förberedelsematerial?
Inom projektet Scen:se använder vi oss av ett förberedelsematerial till föreställningen
Stranden (och utställningen Sinnerligt). Materialet bygger på ett koncept från USA
som heter Social stories. Det är framtaget av en forskare som heter Carol Gray och är
kortfattade beskrivningar av en särskild situation, händelse eller aktivitet med specisamma sak som vad på svenska kallas för sociala berättelser. Till exempel så har Oily
Cart theatre i Storbritannien använt sig av detta länge för att förbereda sin publik.
Social stories används framför allt för barn med autism och för att till exempel,
som i fallet med föreställningen Stranden, hjälpa besökarna att hantera den rätt
stora förändringen i deras dagliga rutiner och den stress som följer på det när de
besöker teatern. I andra situationer kan det till exempel vara att deras assistent är

Social stories presenterar information på ett konkret sätt och kan hjälpa barnen
att förstå vad som kommer att hända i nästa stund. Det är något som många barn
med autism kan behöva mycket hjälp med eftersom för många är varje stund
som uppkommer, varenda nästa minut, väldigt ångestfylld. Vi skapar en struktur
för vad som kommer att hända på föreställningen, vilka personer de kommer att
möta och vad dessa personer kommer att göra. Vi berättar också att efter ett tag
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så är föreställningen slut och skådespelarna säger hej då, vilket inte alls är något
självklart får någon som till exempel saknar tidsuppfattning.
Social stories kan även få oss andra att förstå hur en person med autism uppfattar
olika situationer, även om det såklart inte går att tillämpa på alla, eftersom det
beror på så många andra saker som personlighet, tidigare erfarenheter o.s.v.
Sättet som språket är uppbyggt på i en Social story är korta, konkreta meningar för
att bryta ned en utmanande social situation i små steg så att den kan bli förstådd.
Det innebär att ta bort all irrelevant information eller beskrivande text eller fraser.
Texten är skriven utifrån barnets perspektiv och förbereder samt avdramatiserar
sociala situationer.Tanken är att barnet tillsammans med en vuxen, repeterar den
kommande situationen innan den händer.
Många forskare inom autism menar på att individer med autism har svårt att förstå
andra människors intentioner eller vad de menar. Att förstå hur andra tänker

koder eller uppförande, så kan social stories förbättra social problemlösning rent
allmänt. Det kan även hjälpa till att organisera sociala koder som är en enda stor
röra för barnet. Mest av allt så kan det minska nervositet eller ångest inför sociala
situationer. På det sättet kan, i vårt fall, barnen i publiken koncentrera sig på vad
som händer i föreställningen istället för att fokusera på deras relation till skådespelarna på scenen.
Här kan ni ta del av Strandens förberedelsematerial:
Film: https://www.youtube.com/watch?v=rvq9kZ-HqM0&feature=youtu.be
https://scense.se/for-skolor/ under 04.
Förberedelsearbete.

Lärarinformation Stranden
Inför varje föreställning skickar vi även ut ett material till lärare och medföljande
personal så att de får all nödvändig information innan teaterbesöket.
Tryckt material att ladda ned för lärare och personal gällande Stranden:
https://scense.se/for-skolor/ under 04. Förberedelsearbete.
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Återkoppling Stranden

Perfekt för våra elever!
Eleverna uppskattade föreställningen väldigt mycket, det syntes i deras blick och
mimik både under och efter föreställningen.
Jag inser att detta var en lyx-händelse för våra ungdomar – och man önskar verkligen att alla skulle få vara med om detta.
Elever på även väldigt låg nivå kunde interagera och ta del av föreställningen.
Fantastiskt! Även för de elever som är på lägst utvecklingsnivå. De som annars
har svårt att ta till sig vissa delar av undervisningen, de som annars inte visar
så tydligt att något är roligt eller spännande – men här visade de mycket, mycket
glädje, spänning och entusiasm.
Vi har fått vara med om nånting alldeles unikt. En kulturupplevelse där man på
allvar har försökt förstå våra elevers behov och förutsättningar utan att kompromissa med estetik och magi.

Foto: Michael Tebinka
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Shakespeares Hjärtslag – För barn och unga med autism
varit att se er i samarbete med eleverna!

Föreställningen är baserad på William Shakespeares pjäs Perikles.
Shakespeares Hjärtslag riktar sig framförallt till barn och unga inom autismspektrum på grund- och gymnasiesärskolan. Men också till integrerade autismgrupper
inom grundskolan.
Föreställningen är regisserad av den brittiska regissören Kelly Hunter, konstnärlig
ledare på den egna teatern Flute Theatre. Tidigare skådespelare under många på
Royal Shakespeare Company.
Kelly Hunter har skapat en metod att utifrån William Shakespeares pjäser och dess
mångfacetterade karaktärer för att skapa inkluderande föreställningar riktade
på det mest grundläggande i alla Shakespeares berättelser; vad det innebär att
vara människa i mötet med en annan människa.
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Publiken består av max 10 unga personer som sitter i en cirkel tillsammans med
ensemblen. Medföljande sitter bakom och deltar inte i lekarna.
Med hjälp av ett antal utvalda scener, karaktärer och rytmiserade texter, musik
och sånger, vilka utgår från Shakespeares pjäs Perikles, skapas en trygg och tillåtande plats där barnen/ungdomarna bjuds in att delta. Skådespelarna visar först
vad scenerna handlar om och bjuder sedan in dem att vara med. Tillsammans
med skådespelarna utforskar de via leken karaktärernas känslor, tankar och
intentioner.

Produktion
Tolkning/bearbetning: Kelly Hunter och ensemblen
Medverkande skådespelare: Arabella Lyons (april-maj + oktober 2019 -) Eva von
Hofsten, Francoise Fournier, Hanna Edh (april-oktober 2019), och Ulrika Beijer
(September 2019-).
Pedagog: Mia Rydell (april-maj 2019) Helene Åhström (September 2019-)
Scenmästare och föreställningstekniker: Carina Jernberg (Riksteatern) och
Andreas Östlund
Musiker/slagverk: Andreas Östlund
Turnéledare: Månika Wretman, Riksteatern
Regi och koncept: Kelly Hunter
Kompositör: Tom Chapman
Regiassistenter: Quim Àvila, Oliver Grant och Paula Rodriguez
Dramaturg: Erik Uddenberg
Pedagogiskt material efterarbete: Gill Brigg
Sömnad matta: Moustafa Khalil/Moustafa Skrädderi
Fotograf, pressbilder: Martin Skoog
Film, foto pedagogiskt material: Michael Tebinka
Shakespeares Hjärtslag är producerad av Folkteatern Gävleborg med premiär i
Hudiksvall april 2019.
Turné I Gävleborg april 2019-januari 2020. September-november 2019 turné Riksteatern Barn & Unga.
Producent Folkteatern Gävleborg: Anna Thelin
Teaterchef Folkteatern Gävleborg: Marcus Hellsten
Producent Riksteatern Barn & Unga: Ann Gustafsson
Konstnärlig ledare Riksteatern Barn & Unga: Bengt Andersson
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Förberedelsematerial/lärarinformation Shakespeares Hjärtslag
av vår dramapedagog och förberedelsematerialet såg annorlunda ut. Vi använde
oss av samma slags förberedelsematerial som Flute theatre. Ofta har denna pubik
inte lika stora fysiska utmaningar som de som besöker Stranden. Syftet med att ha
två olika typer av material var för att se på vad som funkade bäst.

Dessutom får skolan praktisk information om hur det ser ut när de kommer till
spelplatsen och vad de kan förvänta sig av skådespelarna under föreställningen.

https://scense.se/for-skolor/ under 04. Förberedelsearbete.
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Återkoppling Shakespeares Hjärtslag
Här är återkoppling från medföljande vuxna som tagit del av föreställningen:
Föreställningen....jag kan berätta att jag grät av glädje och skönhet... Att uppleva
vilken kraft konsten, skådespelarna och musiken har. Att se dessa unga människor
träda in i berättelsen och delta, se allvaret i deras blickar, skratta av lycka när
upplevelse som skådespelare att få ha denna närhet och närvaro i sin ”publik”. Jag
tänker också på alla gånger jag hör sägas att ”nej, den och den och den föreställningen kan vi inte köpa in/ visa för våra barn och unga. Den är för svår, på en för
hög nivå..” etc. Ungdomarna deltog på ett helt autentiskt vis i denna mycket gamla
och konstnärligt berättade historia...lätt som en plätt!
Karin Knape, kulturstrateg Bollnäs
Ren teatermagi när Shakespeares Hjärtslag väcker starka känslor hos barn med
autism.
Christina Busck, Hudiksvalls tidning
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Det pedagogiska
Arbetet
Intervju med Anna Tutturen, lärare på Tallbo särskola i
Gävle

Hur skulle du beskriva dina erfarenheter kring projektet Scen:se?
För mig har det varit ett delvis nytt sätt att jobba med kulturupplevelser och hur
man kan jobba med kultur med elever med utvecklingsstörning. Jag tycker att
man kan se det delvis som om vi som har varit inblandade i projektet har fått
en fortbildning och en utveckling. Dels för att vi har fått möta nya tankesätt men
också för att vi har fått handledning av personer som har kommit hit, som Eva och
Gill. Och sen att vi har fått prova det i verksamheten.

Dels har det påverkat oss på det viset att vi har börjat tänka på nya sätt. Men sen
har det också utmynnat i nya aktiviteter, att vi har kunnat erbjuda eleverna en ny
verksamhet. Till exempel så har vi jobbat fram ett manus till en dramastund som
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vi har spelat upp för alla elever på vår skola. Sen har vi haft dagar där vi har ställt
i ordning halva gympasalen som ett stort sinnesrum, dit eleverna har fått komma
och vara med om saker.
Har det här projektet blivit startskottet till de här aktiviteterna?
nånting som redan var startat.

vara en del av projektet?
Ja, det har det gjort. Oh alla har varit väldigt positivt inställda. Speciellt att alla har
varit sugna på att komma och delta i aktiviteter runt Scen:se. Sen behövs det ju
några personer som är drivande också, det kan inte vara alla.

del av föreställningen Stranden. Hur var din upplevelse?
Jag tyckte att det var ett fantastiskt och magiskt ögonblick! Jag måste säga att när
vi kom in där i foajen där på Folkteatern, med eleverna i min klass, jag blev nästan
rörd. För jag tänkte det här är första gången, och jag har jobbat jättejättelänge i
Gävle kommun, det här var förstå gången som någon tänkt på nästan allt för att
det skulle bli bra för just våra elever på tidig utvecklingsnivå. Det var.. det var
stort.
Och hur tyckte du att upplevelsen var för dina elever?
Jag tror att det var en stor upplevelse för dom också. Dom deltog med mycket
engagemang kändes det som. Och ibland kan det vara så för våra elever att ibland
orkar man inte hålla uppmärksamheten så länge. Men den här gången fanns det
fokus väldigt länge, nästan en timme. Det är ovanligt.

Ja, men det känns ju som att våra elever ska ha samma rätt till ett kulturutbud som
alla andra medborgare i samhället. Det är en jämställdhetsfråga eller likvärdighetsfråga skulle jag vilja säga.
ningen som du tagit del av med dina elever?
Dels är det allting runt ikring. Att man har tänkt så mycket på förberedelser, att
man har tänkt så mycket på att anpassa den fysiska miljön. Att alla ska kunna
delta, att man ska kunna gå in och ut om man tröttnar, Alla praktiska saker runtomkring har man tänkt på. Men också innehållet har man tänkt på att anpassa
och formen – så att det inte bygger på för mycket prat utan att det är andra sätt att
kommunicera och uppleva med alla sina sinnen.
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Jo, men det handlar ju om att väcka intresse och att nå fram. För tycker inte våra
elever att det är intressant, då stänger de av eller så går man därifrån. Så det är
ju ett sätt till kommunikation men det är också ett sätt att utvecklas och samspela.
Och då kan teatern vara ett verktyg.

skolan?
Det är jättesvårt att veta vad vi direkt kan koppla till projektet, men vad vi kan se
är ju att om man får vara med om sådana här upplevelser, både när ni kommer hit
och när vi har besökt andra platser, när man får vara med om kulturupplevelser
många gånger då blir man modigare och modigare och vågar ta för sig mer. Det
kan ju vara så att man inte ens törs gå in i rummet första gången, eller tycker att
nånting är nytt och läskigt och konstigt bara. Både vi och eleverna blir mer och

Hur skulle du vilja fortsätta jobba efter det här projektet?
Vi har ju fått mycket till oss, vi har fått handledning och vi har fått ideer, så att vi
börjar bli lite mera självgående så att vi kan jobba med kultur själva på skolan.
Men det skulle också vara fantastiskt om vi kunde fortsätta med ett samarbete
med exempelvis Folkteatern eller personer som är knutna till projektet. Att det
blir ett utbyte.

Ja. Det är bra både att vi får söka oss ut och komma i kontakt med olika platser
i samhället, till exempel kulturinstitutioner. På det viset behöver vi ju utmana
oss själva och det är ju nånting som alla människor måste få tillgång till. Sen kan
det vara bra att vi får kulturupplevelser i skolan för då kan vi nå alla elever som
kanske ännu inte vågar sig till en teater.

målen och verkligheten, så är det ju med mycket som vi gör. Vi önskar att vi hade
samma personal hela tiden, kontinuitet, tid att planera alla aktiviteter, att vi hade
fantastiska lokaler och ljud och ljus. Men sen så måste vi alltid jobba med det vi
önska.

med dig av?
Jag tänker på när några av skådespelarna kom hit för att prova föreställningen
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med borden och så var det vattnet, och så var det belysning underifrån. Och att se
vissa elevers förtrollning och fascination av det som hände framför dem det var
en sådan här.. wow-stund.
Med din erfarenhet, tycker du att det här projektet gör skillnad?
Jo, men det tror jag. Absolut! Det gör skillnad för oss som personal, därför att
vi blir utmanade att tänka på nya sätt och prova nya verktyg. Det blir som en
spännande och utmanande upplevelser. Absolut.

Det är en väldigt demokratisk tanke i det här. Att göra kulturen tillgänglig för alla.
Faktiskt, på riktigt. Att göra det möjligt.

Samarbetet med skolan
ett hundratal workshops i grundsärskolans träningsklasser och gymnasiesärskolans individuella program.

Första mötet med projektets målgrupp
-

allt annat än vad jag hade förväntat mig. Efter första workshopen var jag helt slut,
att lossna och det var oerhört lärorikt och vad jag tror, väsentligt för projektets fort-

hela tiden kräver ens fulla närvaro och koncentration och som konstant skapar nya
sätt att kommunicera. Om kontakten saknas faller en lätt tillbaka till ett normativt
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Vår största lärdom under projektets gång är att kontinuerlig kontakt och samarbete med vår publikgrupp är av absolut största vikt. Även samarbetet med
personalen på skolan har varit oerhörd värdefullt. De är, som Gill Brigg säger, ”the
gatekeepers of our audience” och utan dem blir det inga föreställningar.

Pedagogiken och leken: förena lärare och konstnärer i projektet Scen:se.
Samarbetet med Gill Brigg.
Dr Gill Brigg är scenkonstnär och dramapedagog från England och har specialiserat sig på att arbeta med drama
och göra scenföreställningar för barn
och unga med grava kognitiva funktionsnedsättningar. Hon medverkar
i projekt Scen:se i arbetet mot skolan.
Hon har fortbildat personal i dramapedagogik och estetiska läroprocesser
inom särskolan och har också ansvar
för det pedagogiska efterarbetet som
är kopplat till föreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag.
Hennes doktorsavhandling heter Theatre for audiences labelled as having
profound, multiple and complex learning disabilities: assessing and addressing access to performance.

http://eprints.nottingham.ac.uk/14384/1/601145.pdf
Under 2018 genomförde hon en fortbildning I dramapedagogik för personal på
träningsklasser och individuella programmet i sju kommuner I Gävleborgs län.
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Introduction to the Project
med särskilda behov och syftet med en fortbildning.
Sharing stories is how we get to learn who we are in relation to others we encounter and to make sense of the world we live in. For neurotypical children, this
process happens from early on in babyhood and by the time they are toddlers,
they know about pretending and that it isn’t real. They can jump in and out of it.
They pretend within their play behaviour. They can replay and replay over and
over again trying out different scenarios and their outcomes.
However with non-neurotypical children, this play process may be delayed or
able to learn through play and replay. Their development may have been arrested
before they could learn who they are in relation to others, to rehearse their impact
on others and to be aware of the importance of understanding the feelings of others.
This is why we need to keep playing with the children we teach within playful classrooms and using play-centred pedagogy. It is important that we keep encouraging
them to move towards play because we are a storying species. Play is pretending.
Stories are pretending. They go hand in hand.
This is why it is crucial that our particular students have access to the arts, theatre
in particular. This is another way of learning to pretend. Play becomes the play.
Plays exist outside the here and now. They can be played and replayed. Most, if not
all plays, have an emotional arc to them. As members of an audience, we feel emotions through witnessing what happens to people in the pretend world. I feel that
these emotional experiences are often inaccessible to a learning disabled audience.
It is necessary to scaffold a clear link between the play that the pupil experiences
and their understanding of the emotional meanings contained within it. Experience and understanding the content of a play may be two different entities.
We’re here to work on that scaffold. How can we look at stories, performed or othFurther on in this project, how can we create a link between Tim Webb’s play and
the lives of our students? How can we create a link between Kelly Hunter’s work and
the lives of our children so that we can continue to explore the emotions explored
through the Heartbeat Method back in our schools? Something that extends beyond
the experience of the theatre visit itself and becomes a rich resource for replaying.
In order to do this we are going to look at our skills as classroom practitioners. How
can we make plays within the classroom that enable our students to witness emotion
in a safe environment? How can we reassure them that they are only pretending?
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We are going to create and explore sagas together and by doing so, develop our
pedagogy and learn from each other.

Fortbildning i drama

om följande:
• Del 1. En heldag på varje skola med personal (inga elever). Syfte: Att lägga
grundprinciper och att börja utforska lärare i roll och berättande. Att lägga
till känslor och sinnesupplevelser.
• Del 2. En halv dag på varje skola med personal och elever. Syfte: Att observera pedagogiken bakom berättande med känslor och sinnesupplevelser.
Gill undervisar eleverna i max 1 timme. Personalen observerar hur hon
jobbar. Personalen och Gill träffas efteråt för att prata om vad de har sett
och uppfattad.
• Del 3. En heldag på varje skola med personal (inga elever). Syfte: Att planera
framtida lektionsupplägg i drama tillsammans.
• Del 4. En halvdag på varje skola med elever. Syfte: Att personalen på varje
skola genomför sina planerade dramalektioner med elever. Gill observerar
• Del 5. En heldag utanför skolan. Syfte: Att alla deltagare från samtliga skolor
-

Återkoppling från lärare som tagit del av fortbildningen:
”Ledord jag tar med mig är: Keep it simple, less is more”
”Viktigt att använda sin kropp och dela känslor utan ord”
”Fantastiskt att få arbeta praktiskt med sina elever och se att det faktiskt fungerar!”
”Wow, it woks and I can do it”
”Jag har fått ett open mind och har fått större tro på mig själv.”
”Fascinerande hur man kan fånga eleverna med sin röst”
”Det hjälper till med miljön och sensoriska attribut, det berättar så mycket mer
än ord”
”Att man har sin styrka i rösten”
”Hur lätt det kan vara att bjuda in och vara en del av dramat”
”Jag har fått en större tro på mig själv som människa”
”Jag har blivit medveten om att mitt sätt att undervisa är inte alltid lämpligt”
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Grundläggande principer för att skapa ett drama i klassrummet
särskolans träningsklass eller individuella program.

Början och slutet
Om du träffar eleverna för första gången så stäm gärna träff med personalen
som du kan behöva tänka på.
Kom överens om ett rum att vara i, det gör det även lättare för dig att planera när
du ska bygga upp miljön.
Max 6-8 elever per grupp är en bra början.
Kom ihåg att ta med den medföljande personalen i ditt drama.
Börja gärna varje dramapass med att samla eleverna och hälsa på dem en och en.
Det är särskilt viktigt om det är första gången ni träffas. Föratt skapa fokus och en
relation.
Kom gärna nära varje elev och sjung deras namn eller t.ex. ord som hej/välkommen hit.
Var inte orolig om de andra eleverna får vänta på sin tur. De är ofta vana att vänta
på sin tur och det kan också vara något att träna på.
Syftet med introduktionen av dramapasset är att skapa FÖRVÄNTAN och NYFIvilket i sin tur leder in till dramat.
Dramapasset bör gärna inte vara längre än 30-40 min.

Bygg upp en sensorisk miljö
För en person som inte uppfattar sin omvärld med ett språk eller sitt intellekt,
behöver använda alla sina sinnen istället.
Att skapa en miljö i rummet som är både lockande, estetiskt och sinnesstimulerande är en grundpelare för ditt dramapass.
vara ett hinder för att hitta sensorisk rekvisita eller material.
Ofta händer det att vissa elever är sinneskänsliga eller upplever nya miljöer som
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skrämmande. Ta då en liten del i taget. Om möjligt, låt dem få komma in i rummet
innan ni börjar och utforska det i sin takt.
material och rekvisita för just det dramapasset.
Skapa gärna en ”bag of tricks” som du kan använda till olika dramapass.
Det är viktigt att eleverna kan säga nej till de sensoriska delarna.
Allmänna tips per sinne är:
Syn:
Speglar. Fantastiskt användbart för att skicka runt och låta varje elev se sin speLampor i alla dess slag, Ficklampor, ljusslingor, ledlampor i olika former. Ledbelysta ljus eller värmeljus.
Lukt:
Krämer med doft.
Tvålar
Eteriska oljor. Dessa är ofta oerhört koncentrerade – några droppar räcker.
Droppa en droppe olja på en solfjäder och vifta med den mot personen som ska
lukta.
Kryddväxter – går ofta bra att smaka på också.
Torkade kryddor.
Konfetti med doft
Doftljus
lukter som är ok.
Smak:
svälja så kan man prova att stryka litet på läpparna så känner de smaken.
Hörsel:
Musik – inspelad eller live. Kanske kan du själv spela ett instrument eller kan du
ta med dig en musiker? Anpassa musiken till berättelsen.
Slagverk. Låt eleverna spela. Häll saker på trumskinnet så låter det roligt. Russin,
ris eller annat.
Andra instrument.
Känsel:
Borstar – sminkborstar, penslar – stora och små.
Fjädrar, fjäderboa.
Olika tyger med olika ytor.
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Kalla och varma stenar.
Kallt eller varmt vatten.
Vatten med bubblor – använd skumbad eller såpbubblor.
Vatten med sugrör – skapa bubblor.
Snäckor
Bollar i olika material
Eftersom det är vanligt att dessa elever inte gillar beröring så kan alla ovan
nämnda attribut vara ett sätt att ”beröra utan att röra”.
Små förpackningar fyllda med saker. Öppna, utforska och stäng.
Paraplyer. Häng saker under, fäll upp och spruta vatten på.
Tennis/badmintonracket. Häng saker på trådar under.
Var uppmärksam på att samtlig rekvisita ska vara säkert för eleverna att stoppa i
munnen eller smaka på. Akta vassa kanter och sköra ytor.
LÅT FANTASIN FLÖDA!

Processdrama
Hon förklarar varför.
• It is pupil centred. Pupils can see creative ideas realised and celebrated.
• This way of working hears the voice of the pupil and explores ssues that are
important to them.
• It is a responsive and democratic way of working. It doesn’t rely on talented
pupils. All pupils have an equal voice.
• It is a way of exploring the broader curriculum and doesn’t demand specialist space within a school. It is an inspiring methodology that can enrich
learning.
• It is a way of rehearsing life ‘what would happen if you did this? This makes
it useful for exploring social, personal and health education.
• Working through story and narrative is part of human development and one
which many PMLS pupils don’t reach. We can help them by using process
drama.
• If teacher is working in role, it can help pupils interact with a range of
characters with differing needs. It is an excellent way of preparing for the
outside world for older students. This is especially useful when working with
students on the autistic spectrum to develop empathetic behaviour. If pupils
make ‘wrong’ decisions in a drama, there are no real life consequences.
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• It bonds groups together due to the intensity of the problem solving experience offered in process drama.
• It is a way of exploring issues of importance to future citizens such as the
environment, equal opportunities, democracy etc. Even PMLD pupils can
access these issues if process drama is used well.

Att skapa fokus och förväntan

Mörker – ljus
Ex. Släck ned i rummet. Tänd en enkel ljuskälla. Eller börja dramat i mörker och
skapa ljus.
Tystnad – ljud
Alla ljud från små subtila till höga ljud.
Stillhet – rörelse
Från stillhet så skapa en rörelse i rummet. Från mycket stoj skapa en stillhet. Var
medveten om hur du rör dig som pedagog.
Att använda sig av dessa tre element hjälper eleverna att skapa fokus och förväntan. Men de hjälper även eleverna att förstå att berättelsen inte är på riktigt,
det är en saga, ett drama. Upprepning är ännu ett sätt att klargöra detta. Upprepa
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Manus till dramalektioner

Den sista blomman
Rekvisitalista:
•
•
•
•
•

Ett stort tyg, grönt eller blått som representerar naturen.
Soppåse med rena sopor – tomma kartonger, tomma påsar, förpackningar m.m.
1 riktig blomma, gärna med doft.
Liten mängd jord
Trummor

Rummet iordningsställs till en vacker plats med gröna tyger och ett stort blått tyg
Eleverna kommer in och pedagogen hälsar på dem en och en. Sjunger elevernas
namn eller hej, hej.
Pedagogen: Nu ska vi berätta en saga. Tillsammans.
Pedagogen: Det var en gång ett vackert berg med massor av vackra gröna träd

som ligger i en ask.)
Pedagogen: Men människorna som bodde där tog inte hand om naturen. De
slängde skräp överallt i naturen och förstörde berget.

”rena” sopor t.ex. tomma sköljda mjölkkartonger, andra förpackningar av papper

Pedagogen: Berget blev väldigt arg.
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Berget: Jag har fått nog av den här nedskräpningen. Jag går nu och jag kommer
inte tillbaka så länge ni skräpar ner så här. Jag lämnar er en enda sista blomma.

Pedagogen: Ni vuxna, er uppgift blir att se till att barnen städar upp, planterar
den sista blomman och kommer och hämtar mig.
gruppen. Hen snyftar.
hämtar berget.

Berget: Åh!! Har ni gjort det här?? (frågar barnen) För mig? Tack! Tack!

Pedagogen: Vill ni att vi gör det där igen? Att jag blir ledsen, arg, går iväg och ni
städar upp och planterar blomman?

Pedagogen: Bra gjort! Nu kan ni sitta ned.
Pedagogen sjunger en sista sång om att de har hjälpt henne och hur tacksam hon
när hon sjunger. Om de inte kan höra och det är ok för eleven kan pedagogen
lägga deras hand på sin hals eller bröstkorg så att de känner vibrationerna.
Pedagogen: Tack och hej då! Nu är det slut. Gör tecken för slut.
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Hjälp
Rekvisitalista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Svart teatersmink
En stor vit t-shirt som är sönderriven och nedsmutsad
En trasig hatt
En pop-up tält eller liknande
Filtar
Bandage
Annat som kan vara till hjälp t.ex. kudde, paraply, gosedjur m.m.
Bomullstussar förberedda med avsminkningskräm

Innan dramapasset behöver pedagogen smutsa ned sina fötter och sedan sätta på
strumpor och skor. Pedagogen behöver även prata med personalen om att hjälpa
eleverna att hjälpa den person de kommer att möta i sagan.
Eleverna kommer in och pedagogen hälsar på dem en och en. Sjunger elevernas
namn eller hej, hej.
Pedagogen: Nu ska vi berätta en saga. Tillsammans. Jag kommer att klä ut mig.

smutsig hatt. Hen smetar även ned ansiktet med svart teatersmink. Hen tar av sig

eller sitt smutsiga ansikte. Ge varje elev tid att se.
Pedagogen: Jag kommer att gå till andra sidan av klassrummet. Följ med mig och
vår saga kan börja.

mörkt hörn. Eleverna kommer och sitter nära.
Den hemlöse:

Den hemlöse: Borta!
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väldigt fort i rummet och sedan stilla igen.
Den hemlöse: Nej.
Den hemlöse:

Pedagogen (
fryser.

Hen sätter sig ned

: Jag behöver er hjälp. Jag är smutsig. Jag är hungrig. Jag

Hen somnar. Under tiden som hon sover uppmuntrar personalen eleverna att:

Tvätta hennes ansikte med bomullstussar
Tvätta personens fötter och hämta strumpor och skor.

En elev blir utvald att väcka personen.
Personen
med mig?

Pedagogen: Bra gjort! Nu kan ni sitta ned.

när hon sjunger. Om de inte kan höra och det är ok för eleven kan pedagogen lägga

Pedagogen: Tack och hej då! Nu är det slut. Gör tecken för slut.
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Ravi och Påfågeln
Rekvisitalista:
• Fjädrar. Om möjligt äkta påfågelfjädrar.
• Orientaliska tyger med mycket gud, glitter, spets och färg.
• Orientaliska kryddor att lukta (och smaka?) på
• Musik från Indien
• Trummor i olika storlekar
• Solfjädrar
Eleverna kommer in och pedagogen hälsar på dem en och en. Sjunger elevernas
namn eller hej, hej.
Pedagogen: Nu ska vi berätta en saga. Tillsammans. Det var en gång en pojke som
hette Ravi. Han bodde i ett land som heter Indien.

bland tygerna.
Pedagogen: Bredvid Ravis hus fanns ett stort träd. I trädet bodde en fågel som
Ravi älskade så mycket.

Ravi.
Ravi: Åh min fågel! Jag älskar dig så mycket! Jag tycker om att vara tillsammans
med dig och leka med dig.

Pedagogen: En dag så började det blåsa, jättemycket!
len kan hjälpa till.
Pedagogen: Det började regna och det blev storm!

eller personalen sprayer med blomsprutan med vatten över elevernas huvuden.
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Pedagogen: När stormen var över letade Ravi efter sin fågel. Men fågeln var borta!

Ravi: Fågeln! Min fågel! Var är du? Jag längtar efter dig! Var är du? Fågeln! Fågeln!

Pedagogen: Ravi är så ledsen, hans fågel är borta!

de fram till Ravi och visar fjädern som de hittat.
Ravi:

Åh! Min fågel! Du har hittat den! Tack!

När alla eleverna har visat sin fjäder samlas de igen.

när hon sjunger. Om de inte kan höra och det är ok för eleven kan pedagogen lägga

Pedagogen: Tack och hej då! Nu är det slut. Gör tecken för slut.
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Pedagogiskt eftermaterial till föreställningarna
Stranden

Eftermaterial.
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Shakespeares Hjärtslag
-

är han har fått på kroken. Syftet med den lek som följer nedan är dels den fysiska
utmaningen i leken, men även att på slutet dels nudda varandras händer och att
gå från ett ledset ansikte till ett glatt ansikte.

Fiskaren
Hen kastar iväg en krok och säger:
Fiskaren

Fiskaren sjunger: Aj aj aj aj
Pericles dras upp till sittande.

Pericles säger: Oj oj oj oj

Pericles: En människa!
En människa!
De sträcker sig efter varandras händer och när de
armarna upp i luften.

https://scense.se/for-skolor/
under 05.Eftermaterial.
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Pericles loses everything – Additional workshop for students with complex
needs
slag för de elever som kan behöva ett annat slags pedagogik.

Pedagogen: Det här är berättelsen om en man som hette Perikles. Han är kung
och det här är hans tron.

Perikles: Min fru är borta.
Det här är hennes saker.

Pedagogen visar eleverna fyra
objekt.
Perikles: Mitt barn är borta.
Det här är hennes saker.
Han trär även barnets saker

blir ett halsband.
Perikles: Det här är de enda
minnena jag har efter min fru
och mitt barn. Det här är min
skatt.
Perikles: Ska vi leka en lek?
Personalen ombeds att gömma
olika ställen i rummet.
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Perikles säger till alla att han ska lämna rummet eftersom det är sovdags för honom.
Han lämnar halsbandet i rummet.
Eleverna ombeds att komma och hämta Perikles när alla sakerna är gömda. När
han kommer in i rummet ser han att alla sakerna är borta. Perikles blir väldigt
upprörd och säger till exempel:
Perikles: Mina älskade minnen är borta! Snälla, hjälp mig att hitta dem igen.

Leken upprepas med olika variationer som till exempel att det är eleverna som
gömmer sakerna, eleverna får spela Perikles, eleverna får visa hur man ser ut när
man är glad, eleverna får visa hur man ser ut när man blir chockad av att se att
alla sakerna är borta.
På slutet av workshopen sitter alla tillsammans i en cirkel och säger ”hej då” och
klappar på sitt hjärta.
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Tidslinje SCEN:SE
2017
Förstudie.
Researchresa till England.
Planering och kartläggning
Kontakter med samarbetspartners
Workshops i skolor
Gill Brigg workshop under 2 dagar april på Västra skolan.
Gill Brigg föreläsning på Högskolan i Gävle.
Kelly Hunter föreläsning på Musikens Hus i Gävle i maj.
Kelly Hunter workshop på Folkteatern Gävleborg.
Tim Webb workshops på Tallbo särskola och Hudiksvall i maj.
1 oktober startar projektet
2018
Fortsatta workshops i skolor
Förproduktion Sinnerligt
Produktion Sinnerligt
Sinnerligt öppnar 1 september. Står på Hälsinglands museum till och med 6 januari 2019.
Förproduktion Stranden
Researchresa till Oily Cart theatre i Storbrittanien
Repetitioner och produktion Stranden
Stranden har premiär i Hudiksvall 15 november.
Stranden turné i Gävleborg nov-dec.
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2019
Stranden fortsatt turné i Gävleborg och Uppsala.
Förproduktion Shakespeares Hjärtslag.
Researchresa till Flute theatre i Storbritannien
Repetitioner och produktion Shakespeares Hjärtslag
Premiär Shakespeares Hjärtslag 9 april
Shakespeares Hjärtslag turné Gävleborg april-juni
Stranden föreställningar Gävle maj
Medverkan på Sensory symposium under Edinburgh International Childrens
festival
Repetitioner båda föreställningarna på Riksteatern augusti
Sinnerligt står på Frölunda Kulturhus augusti-september
Turné båda föreställningarna med Riksteatern september-december
Sinnerligt står på Ljusdalsbygdens museum oktober-november
Shakespeares Hjärtslag föreställningar Söderhamn december
2020
Shakespeares Hjärtslag turné Gävleborg januari
Sinnerligt står på Länsmuseet Gävleborg januari-mars
Färdigställande av metodhandbok
Kunskapsdagar Kultur och hälsa med fokus på konstens möjligheter för barn
och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se. Samarbete med Region
Gävleborg.
Workshops skolor april
Sinnerligt står på Konstmuseet i Norrköping april-september
Turne Shakespeares Hjärtslag Helsinborg maj
Genomförande av temaspåret FUNKTION under BIBU maj
Båda föreställningarna spelas under BIBU.
Planering för fortlevnad av projektet.
Sinnerligt står på Regionmuseet Skåne i Kristianstad oktober-december
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R A P P O R T, R E F L E K T I O N O C H M E T O D

SCEN:SE är ett unikt treårigt projekt där konstupplevelser och pedagogis-

ka metoder skapas för barn och unga med svåra intellektuella och kognitiva
funktionsvariationer. Syftet är att göra högkvalitativa konstupplevelser tillgängliga för alla oavsett funktionalitet eller särskilda behov.
I den här boken beskrivs konstutställningen Sinnerligt, scenkonstföreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag samt det pedagogiska arbetet

gruppen, de konstnärliga proccesserna och metoder som använts. Samarbetssig. Det pedagogiska arbetet beskrivs i en praktisk del som kan användas som
en handbok av pedagoger i skolan eller familjer på fritiden.
Boken riktar sig till konst eller kulturutövare, konstnärliga insitutioner eller
fria aktörer, pedagoger på särskolan och andra intresserade.
Boken är sammanställd av Eva von Hofsten som är initiativtagare, projektledare och skådespelare i projektet Scen:se.

