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Bild 1 av 3 Blå salongen tar teatern till en helt ny nivå. Skara skolscen bjuder in publiken till
föreställningar där repetitioner är fusk och där allt kan hända. Foto: Janne Andersson

Nytt och galet på Skara skolscen
SKARA Skara skolscens verksamhet utvecklas. Vid två tillfällen bjuder de nu in
publik till föreställningar som kan ta vilken väg som helst - allt kan hända.
– Blå Salongen blir en bra balans till det råa jobbet som repetitioner inför en
slutproduktion kan innebära, säger skolchefen Leif Carlsson.
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Fram i vår ska de 12 eleverna som läser den tredje terminen på Skara skolscen presentera sin
slutproduktion. Men den 3 februari och den 7 april är det något helt annat som gäller - och
där är, till skillnad från den stora produktionen, repetitioner fusk.
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– Det här är en metod för etablerade teatersällskap att släppa sig fria från det tunga arbetet
som det kan vara med repetitioner inför en produktion. Där man med glädje får ta sig an
improvisation, säger Leif Carlsson.
Skolscenens verksamhetsutvecklare tillika improvisationsguru Robert Pukitis ligger bakom
idén.
– Det har gjorts tidigare på stadsteatern. Man träffas ena dagen och kör nästa. På så sätt får
skådespelarna snabbt och lätt gör saker som man kanske velat göra eller testa på en scen.
Det kan bli en del improvisation emellan för att binda ihop det hela så att det blir en bra
föreställning.
Humor, allvar, galna upptåg, klassiska scener, gästartister, dansinslag, klassisk musik, elgitarr,
mungiga eller ordförvrängare. Vad eleverna kommer fram till att göra vet ingen, och publiken
kan komma att involveras i handlingen.
– Det kallas för teatersport, där man tar en utmaning från publiken och gör en dramatisering
av det. Vi vet inte vad det blir och så ska det vara, säger Leif Carlsson.
Entréavgiften kommer att vara frivillig till de 70 platserna som släpps per föreställning.
– Det som är det spännande är att man inte har en aning om vad det blir förrän man kommer
dit, avslutar Robert Pukitis.
Skara skolscen (/tagg/?tag=b04ba98d-ab80-4386-8074-735b11a57559)
Föreställningar (/tagg/?tag=467b0ed4-fead-4c4e-9c95-31390854836e)
Teater (/tagg/?tag=97854091-e416-40ba-b075-6cd6b32e0a1c)

Sandra Skeppar (https://www.skaraborgslanstidning.se/las-mer-av/?

reporter=sandra%20skeppar&id=ac11e180-1cd6-4f38-a1a5-a99b054b4eb2)

Kommentera artikeln (inga kommentarer)
Delta i diskussionen...
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