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Riktiga clowner kommer till Varberg
Den 21 oktober avslutar Clowner utan gränser sin skratturné i Varberg. På
temat alla barns rättigheter bjuder de på en föreställning som ger både glädje
och eftertanke. Föreställningen har riktiga, snälla clowner utan masker som
inte ska blandas ihop med de uppmärksammade skräckclownerna som har
härjat i landet den senaste veckan.
- Riktiga clowner skräms inte, de bjuder på glädje och skratt. Turnén var
planerad sedan länge, men nu känns det ännu viktigare att visa barn att
riktiga clowner är roliga och snälla. De som skräms är människor med
läskiga masker, säger Sofia Lagerlöf Määttä, producent Kultur i skolan.
Skratturnén är ett skolprojekt med stöd från Arvsfonden som riktar sig till elever i
årskurs F-5, för att med lek och kreativitet skapa engagemang och förståelse för
barns rättigheter och barnkonventionen. I samband med deras besök på skolor
arbetar de dessutom med unga boende på asylboenden och HVB-hem. Dessutom
spelar de en offentlig föreställning i samband med Varbergs Humorfest 29
oktober.
Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, inte minst för att förstå att
dessa rättigheter gäller ALLA barn. Clowner utan Gränser väljer att använda
skrattet som ett universellt verktyg för att tala om dessa rättigheter. Artisterna
som kommer och spelar i Varberg har varit på många olika platser i världen och
fått barn i utsatta situationer att skratta. De kommer i skolorna att spela en
föreställning likt den de gör i fält, visa en film från dessa föreställningar och
berätta lite om sina erfarenheter. Clownerna startar diskussioner som sedan kan
föras vidare av pedagoger på skolorna med hjälp av ett lättarbetat och kreativt
metodmaterial.
För mer information, kontakta:
Sofia Lagerlöf Määttä, Producent Kultur i skolan
Telefon: 072-358 38 19 E-post: sofia.lagerlof.maatta@varberg.se
För mer information om Clowner utan gränser, kontakta:
Karin Tennermar, kommunikatör
Telefon: 076-038 82 13, E-post: karin.tennermar@skratt.nu
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