Till läraren, material att använda före besöket på Memory. Förberedande frågor.
Materialet är framtaget av Maria Olsson, för Estrad Norr 2019.

Inför besöket på operaföreställningen Memory kan läraren förbereda eleverna genom
att prata tillsammans i klassen kring följande tematik: familjen, minnet och
ålderdomen. Nedan följer förslag på frågor att ta upp.
•

Hur ser din familj ut? Vilka räknar du till familjen? Finns det några äldre
personer i din familj som du träffar ibland? Vad brukar ni göra tillsammans?
(Om du inte träffar någon äldre person speciellt ofta, vad skulle du vilja göra
om du hade haft möjligheten att umgås med någon i den äldre generationen?)
Finns det fördelar med att ibland umgås med personer som inte är i exakt
samma ålder som du själv? Berätta hur du tänker.

•

Vad tänker du på när jag säger ordet minne? Vad har vi minnet till och är det
viktigt för dig att minnas vissa saker? Hur skulle det vara att tappa minnet, tror
du? Kan det finnas några fördelar med att ibland glömma bort (eller slippa att
minnas) vissa saker? Finns det något som är extra viktigt att minnas?

•

Vad vet du om sjukdomen Alzheimers/demens? Är det något du funderar över
när det gäller just den sjukdomen? Har du egen erfarenhet av att någon
person i din närhet har blivit glömsk? (Detta kan ju vara ett känsligt ämne, så
om eleven inte vill berätta ska den såklart få slippa, alternativt kan hen skriva
sina tankar på ett papper, som enbart läraren får läsa, eller så behåller eleven
papperet för sig själv.)

Det kan även vara bra att prata allmänt kring besöket på teatern:
•

Hur bör du bete dig som publik? Vad ska du tänka på vid besöket? Finns det
saker du får göra och saker du absolut inte får göra?

•

Har du sett teater, musikteater eller opera tidigare? Hur upplevde du det?

På Estrad Norr välkomnar vi elevernas spontana reaktioner. Det är tillåtet att skratta,
gråta eller på annat vis reagera på det som sker på scenen, så länge som eleverna
respekterar sin medpublik och de som medverkar på scenen. Vi ser helst att de
vuxna undviker att hyssja på eleverna.
Hjärtligt välkomna!

