Bengtsson på dörren
.

Sedan 2005 har pjäsen spelats flitigt ute på skolor runt om i landet för elever
från årskurs 4 och uppåt. Vi har under åren haft förmånen att möta över
50 000 barn och vuxna.
Resultatet har genom åren varit överväldigande positivt och responsen har
varit fantastisk från elever, skolpersonal och stödgrupperna.
Vi vet att föreställningen och samtalet gör skillnad och har lett till att många
barn vågat släppa på sin hemlighet och hittat till de olika stöd som finns.
I föreställningen får vi möta och följa en ensamstående pappa och hans
14-åriga son i deras kamp med livet kring alkoholens baksida.
Pjäsen baseras på skådespelarnas egna erfarenheter.
Efter föreställningen har vi ett samtal direkt med eleverna där vi tar upp;
•

Det är aldrig ett barns fel att någon vuxen dricker alkohol.

•

Du är inte ensam.

•

Berätta för någon vuxen som du känner förtroende för.

•

Det finns hopp och hjälp.

En av skådespelarna berättar hur han tog på sig skulden och började hålla
allt som en hemlighet när hans mamma började dricka alkohol varje dag.
Vi rådfrågar eleverna vem eller vilka man tycker att sonen i pjäsen skulle
kunna berätta sin hemlighet för, så han kan få hjälp och stöd i sin
situation. Här prata vi också om vänskap och mobbing.
Lokala stödfunktioner bjuds in att presentera sin verksamhet.
Det är viktigt att barn får möjlighet att prata enskilt eller i grupp om sina
känslor och erfarenheter.
Arbetsmaterial till skolpersonalen inkluderas. Det hjälper dem att fortsätta
diskutera ämnet med eleverna i klassrummet. I materialet finns även information med olika tips på journummer och hemsidor dit man kan vända sig
för att få mer kunskap och hjälp.

Adesso erbjuder…
En heldag med 3 elevföreställningar.
Antal: c:a 75 elever per föreställning.
Tid: 75 minuter inklusive samtal.
Från: Årskurs 4 och uppåt.
Pris: 35 000:- inklusive samtliga
omkostnader.
För mer information och bokning:
0709-639676
info@adessoproductions.se
www.adessoproductions.se
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