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Premiär i på den nya scenen
"Alla har på ett eller annat sätt en relation till psykisk ohälsa."
SKARA Tusen trådar blir den första föreställningen i Skara skolscens nya
lokaler. På fredag har den premiär.
Publicerad 20 mars 2018 16:00

För bara någon vecka sedan invigdes Skara skolscens nya hemvist
(https://www.skaraborgslanstidning.se/article/en-titt-in-bakom-kulisserna/).
Teaterskolan bytte ett tingshus mot ett annat och håller numera till på Peter Hernqvistgatan i
Skara.
— Vi trivs jättebra här, säger teaterpedagogen Hélen Söderqvist.
Trots den korta tiden som passerat sedan det minglades i den ljusa entrén
(https://www.skaraborgslanstidning.se/article/plats-pa-scen-skara-skolscen/) i det
gamla tingshuset är det redan dags för premiär. Det är eleverna som läser andra terminen av
tre som får förmånen att bli de första skådespelarna på den nya scenen.
— Det är kul och det känns som om vi alla är redo för att möta publiken, säger Rebecka
Sköldbäck som medverkar i föreställningen.
På fredag och lördag spelas Tusen trådar för allmänheten men redan tidigare under veckan
kommer eleverna att framföra föreställningen för gymnasieungdomar.
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— Tusen trådar är ett scenkollage som belyser ämnet psykisk ohälsa. Det är ett tabubelagt
ämne och något som framförallt drabbar yngre människor. Därför känns det extra bra att
kunna spela för gymnasieeleverna och förhoppningsvis få dem att reﬂektera kring ämnet,
säger Hélen Söderqvist.
Tusen trådar består av fyra olika scener ur pjäser skrivna av tre olika författare och behandlar
ﬂera olika delar som går under benämningen psykisk ohälsa.
— Alla har på ett eller annat sätt en relation till psykisk ohälsa. Det är otroligt viktigt att prata
om. Förhoppningsvis kan Tusen trådar väcka ett samtal kring ämnet, säger Siri Fritsch.
Psykisk ohälsa (/tagg/?tag=feab411e-c456-40c8-ad5b-d1c86b941fe5)
Teater (/tagg/?tag=97854091-e416-40ba-b075-6cd6b32e0a1c)
Skara skolscen (/tagg/?tag=b04ba98d-ab80-4386-8074-735b11a57559)
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