
DANCE OR DIE
Dance or Die är ett projekt om barn och ung-
domar som utsatts för eller bevittnat våld. Ett 
ämne som är mer aktuellt än någonsin med 
tanke på den lag om Barnfridsbrott som trädde 
i kraft 2021 och som gör det straffbart att utöva 
våld i ett barns närhet. Detta betyder att barn 
som bevittnat våld blir egna målsägare. Projek-
tet syftar till att i ett tidigt skede uppmärksamma 
utsatta barn. Genom en teater, en kreativ work-
shop, samtal och efterarbete vill vi uppmuntra 
dessa unga att ge sig själva en chans att förän-
dra sin situation och öka möjligheterna för att få 
ett gott liv. 

Vi vill hänföra publiken och vi vill att alla 
som känner igen sig i föreställningens tema 
skall lämna salongen stärkta och med kunskap 
om vart de kan vända sig om de vill prata med 

någon vuxen. Vi uppmuntrar skolorna att låta 
kurator och gärna fler vuxna från skolan när-
vara under föreställning och workshop då detta 
underlättar för eleven att berätta på skolan om 
sin situation. Kuratorn på skolan kan tillsam-
mans med teaterensemblen hålla i ett samtal om 
att vara utsatt och om vilken hjälp som finns i 
Österåker efter föreställningen. Teatern kommer 
även tillhandahålla ett lärarmaterial så att skolorna 
kan arbeta vidare med ämnet. 

Så här bokar du: Biljetter till föreställningen 
Dance or Die den 10 –13 oktober 2022 på Berga 
teater kostar 20 kr/elev och bokas hos Kulturboka 
under våren 2022. Workshop kostar 4 000 kr med 
50% subvention från Region Stockholm. Ges för 
motsvarande en klass i taget. För bokning mejla 
till: producent@moliereensemblen.com FO
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DAGS ATT SÖKA PENGAR FRÅN SKAPANDE SKOLA! 



Dance Or Die – ett unikt, roligt och spännande projekt! 
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FÖRESTÄLLNING WORKSHOP

På scenen möter vi tre unga personer. De är 
uttagna till att få vara med och delta i en pres-
tigefull talangjakt och när vi först möter  
dem har de aldrig tidigare setts. Det är någonting 
som skaver hos dem, något som de försöker 
dölja, något som gör det omöjligt att koncentrera 
sig på den viktigaste uppgiften, att förbereda sig 
inför showen. En ska dansa poledance, en ska 
rappa och en dansa klassiskt. Snart visar det 
sig att någon försöker stoppa deras medverkan 
i talangjakten och för en av dem innebär detta 
direkt livsfara. Oväntad vänskap uppstår och 
innan kvällen är över har de förändrat sina och 
varandras liv för alltid. Självklart bjuder vi på en 
happy ending och vi får se de unga hjältarna 
uppträda! Uppsättningen kommer vara realis-
tiskt i situation och dialog men även helt abstrakt 
och konstnärligt utmanande, vi kommer tillåta 
oss att ta ut svängarna för att inspirera och visa 
vad man kan göra inom teaterns ramar, som 
bara vi själva sätter. 

MolièreEnsemblen vill även erbjuda eleverna 
att delta i en kreativ workshop i anslutning till 
föreställningen. Workshoppen kommer innehålla 
dans, musik och scenframställning. Kreativitet 
och eget skapande har vetenskapligt bevisad 
effekt på unga som mår dåligt och att arbeta 
kreativt kan både stärka självkänsla och fram-
tidshopp. Workshoppen är utformad så att alla 
ungdomarna, både de som känner igen sig i 
temat och de som inte gör det, kommer få en 
rolig och kreativ upplevelse.  Om du vill se hur 
Molièreensemblen arbetat tidigare med våra 
workshops finns film på ensemblens hemsida 
www.moliereensemblen.com


