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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Unga Klara AB är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Unga
Klaras Vänner, med organisationsnummer
802448-1247, som har sitt säte i Stockholm. Bolagets verksamhet innebär att
bedriva teaterverksamhet med barnperspektiv, konstnärlig utveckling och unga
människors villkor i fokus.
Sammanfattning
Under 2020 har Unga Klara som kommunal, regional, nationell och internationell
scen fortsatt att verka och samproducera
med teatrar, arrangörer och förvaltningar
runt om i Sverige. Samtidigt som verksamheten fortsättningsvis presenterat både
egna föreställningar och gästspel på vår
hemmascen på Kulturhuset Stadsteatern
och under 2020 på vår tillfälliga scen i
Bagarmossens Folkets Hus. Unga Klara har
dessutom genomfört en omfattande verksamhet digitalt, där vi under året lanserade den digitala scenen Unga Klara On
Demand och kurerade konstnärliga utbyten

samt kompetenshöjande insatser tillsammans med teatrar och scenkonstnärer
verksamma i Istanbul, Johannesburg,
Kapstaden, Houston, Nairobi, Kigali,
Dodoma och Kampala.
Teatern har under 2020 producerat sju
olika produktioner, varav sex var nyproducerade. En av produktionerna var
en samproduktion med den kommunala
institutionen Uppsala stadsteater och två
andra produktioner producerades i samarbete med den regionala institutionen
Scenkonst Sörmland och den nationella
institutionen Riksteatern. Vidare samarbetade Unga Klara i ett stort internationellt,
digitalt live-strömmat verk med teatrar
från Afrika, Europa och Sydamerika. Dessutom genomfördes en mängd projekt och
turnéer, internationella utbyten och pedagogiska aktiviteter.
De nya produktionerna var Ögonblicket, av
Erik Uddenberg i regi av Gustav Deinoff,
urpremiär 7 februari, Den svenska sonen,
av Joel Mauricio Isabel Ortiz, i samarbete

aktiv handling, om transatlantisk adoption,
om rasism, nationalism, övervakning och
främlingsfientlighet, om lek, hjältar och
fantasi, om föräldrars skilsmässor från ett
barns perspektiv och om identiteter. Som
alltid har teaterns föreställningar producerats i nära relation till sin publik och med
ett starkt barnperspektiv i centrum.
Unga Klara menar att barn och unga
har rätt till teater av högsta konstnärliga
kvalitet, därför verkar teatern alltid undersökande och forskade utifrån ett barnperspektiv. Den konstnärliga inriktningen
är att spela om det allra viktigaste och
att göra livsbejakande teater även om det
svåra, farliga och obekväma.
med Riksteatern, urpremiär 6 mars, teaterfilmen De jag egentligen är, av Erik Uddenberg i regi av Gustav Deinoff, urpremiär 23
juli, The Art of Facing Fear, av Ivam Cabral
och Rodolfo Garcia Vasquez, i samarbete
med bland andra Os Satyros och Darling
Desperados, urpremiär 31 juli, Manhattanprojektet, av Rasmus Lindberg i regi av
Gustav Deinoff, i samarbete med Scenkonst Sörmland, urpremiär 28 okt, och De
kommer att drunkna i sina mödrars tårar,
av Farnaz Arbabi efter Johannes Anyuru,
i samproduktion med Uppsala stadsteater,
urpremiär 29 oktober. Dessutom spelades
den tidigare produktionen X, av bland annat Farnaz Arbabi, Dimen Abdulla och Erik
Uddenberg, regi av Farnaz Arbabi.
2020 spelades alltså totalt sju produktioner, samt en stor mängd programaktiviteter, på vår tillfälliga hemmascen i
Bagarmossen, våra hemmascener på Unga
Klara, den ambulerande scenen runt om i
Stockholm och Region Stockholm, på turné
i Sverige samt via digitala scener runt om
i världen.
På den digitala scenen Unga Klara On Demand tillgängliggjordes även 10 produktioner, varav fyra produktioner tillgängliggjordes med svensk och engelsk textning
samt teckenspråkstolkning.

Totalt nådde Unga Klara 65 066 personer i 253 föreställningar och publika
programaktiviteter, samt teaterns digitala
sändningar via On Demand. Unga Klaras
produktioner nådde åldersgrupperna 2-5,
3-6, 8-11, 9-12, 13-16, 14-18, samt vuxna.
Förutom att genomföra föreställningar,
programaktiviteter och digitala sändningar
inom region Stockholm, nåddes totalt 13
av Sveriges 21 regioner: Dalarna, Gotland,
Jämtland, Kronoberg, Norrbotten, Skåne,
Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Västernorrland, Örebro och
Östergötland. Genom den digitala scenen
Unga Klara On Demand har teatern dessutom haft visningar av sina föreställningar
i Sveriges samtliga regioner, samt en stor
mängd länder i och utanför Europa. Vidare samarbetade och spelade Unga Klara
via den digitala scenen föreställningar i
Kenya, Tanzania, Turkiet, Rwanda, Sydafrika, Uganda och USA.
Verksamhetsårets nyproduktioner, tillsammans med de tidigare spelade produktionerna, har fått mycket positiva recensioner
och stor uppmärksamhet av press och
kritiker. Föreställningarna har konstnärligt
hållit sig i framkant med teman aktuella
för barn och unga, skolan och samhällsdebatten. Unga Klara har gestaltat på scen
och diskuterat med vår publik om människans inneboende förmåga till empati som

Unga Klara har genom åren utvecklat ett
flertal långvariga relationer med internationella scenkonstgrupper runt om i världen. För verksamhetsåret 2020 har teatern
projektlett och genomfört de pågående
tvåårsprojekten Performing Arts for Young
Audience in East Africa, tillsammans med
partners i Kenya, Rwanda, Tanzania och
Uganda, samt projektet Children’s Theatre
Academy tillsammans med Atta-festival
i Turkiet. Projekten genomförs med stöd
av Svenska Institutets Creative Force och
syftar till att synliggöra, inspirera och
utveckla barnteatern som genre i länder
där barns rätt och möjlighet till kultur är
svag och där behovet av demokratiutveckling är starkt. Tillsammans med Alley
Theatre i Houston, USA, och Drama for Life
i Johannesburg, Sydafrika, inleddes också
ett omfattande mentorsskapsprogram för
dramatiker med fokus på nyskriven text för
barn och unga. Tre svenska och sydafrikanska mentorer handleder totalt 16 dramatiker från sju länder på tre kontinenter.
Samproduktionen The Art of Facing Fear
samproducerades av nio teaterkompanier
från sju olika länder från tre kontinenter.
Under 2020 blev Unga Klara nominerad
till regeringens exportpris för de kulturella
och kreativa näringarna.
Under 2020 genomfördes även flera projekt inom Skapande skola och andra pe-

dagogiska aktiviteter, särskilda insatser
för att öka tillgängligheten för publik med
olika funktionsvariationer samt en mängd
pedagogiska aktiviteter kopplat till Barnkonventionen tillsammans med en mängd
partners. Vidare arrangerades ett flertal
gästspel och Unga Klaras populära samtalsserie Unga Klara Salong, där publiken
möter en frågeställning, en tematik eller
en mindre föreställning i anslutning eller
fristående från ordinarie föreställningsverksamhet. Utanför äldreboenden hölls
sångprogram och under sommaren arrangerades föreställningar med Kulturhuset Parkteatern och Malmö Sommarscen.
I våra lokaler på Kulturhuset Stadsteatern
har samtliga utrymmen på olika sätt renoverats och förbättrats.
Verksamheten möjliggörs med anslag och
verksamhetsbidrag från Kulturdepartementet, Region Stockholm och Stockholm stad
samt i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern. Stöd till projekt och produktioner
erhålls från Svenska Institutet, Utrikesdepartementet, Svenska Ambassaden i Kigali,
Washington D.C. och Pretoria, Sveriges
generalkonsulat i Istanbul samt Radiohjälpen.
Ett varmt tack till er alla för ert stöd och
engagemang!
Eva Gillström, ordförande Unga Klaras Vänner
Christina Björk, ordförande Unga Klara AB
Stefan Hansen, VD Unga Klara

Har du någon gång känt att du har
gjort något bra för någon annan?
Hur kändes det? Skönt och rentav magiskt, kanske? Unga Klaras
föreställning Ögonblicket handlar
om förmågan till empati som aktiv
handling. Att närma oss, känna in
och relatera. Det där som gör oss
till en del av varandra, om så bara
för ett ögonblick.
Dramatikern Erik Uddenberg och
regissören Gustav Deinoff utforskar
klassrummet som teaterrum och
skapar nya former för teater där
eleverna själva finns. Ögonblicket är
en världsomspännande berättarteaterföreställning som utspelar sig
såväl lokalt på skolan som runt om i
världen, där skådespelarna berättar
flera berättelser inspirerade av olika
kulturers berättarform genom språk,
musik, sång, dans och rytm. Ögonblicket framförs i klassrummet av tre
skådespelare och en musiker, men
erbjöds under 2020 även som ljudföreställning.

ÖGONBLICKET
Urpremiär 7 februari
Av Erik Uddenberg
Regi Gustav Deinoff
Scenografi och kostym Jenny Kronberg
Musik och ljuddesign Dilje Neva Yigitbas
Scentekniker Torbjörn Gjers
Animation Marjo Palokangas
Regiassistent Sarah Ameziane
Grafisk form Studio Parasto Backman

Textildesign Ellen Dynebrink efter Parasto
Backmans original
Tillverkning kostym Sanna Nyström
Medverkande: Torbjörn Gjers, Parwin Hoseinia,
Klas Lagerlund, Rita Lemivaara, Nina Rashid,
Lisette T. Pagler, Jonatan Rodriguez, Julian Vigil
Antal föreställningar 81
Antal publik 18 916
Målgrupp Från 9 år

"Ögonblicket försätter fantasi, känslor och tankar i rörelse i klassrummet. Det är lysande teater för unga…
Faktum är att skådespelet fyller
klassrummet med en hetta värdig, ja
varför inte, en Federico Garcia Lorca. Fast här är det förstås betydligt
roligare och mindre ångestridet. Tvärt
om, Erik Uddenbergs text och Gustav
Deinoffs regi förmedlar genom ensemblen rena gladkicken." DN
"Regissören Gustav Deinoff har koreograferat ett fysiskt rörligt och dansant spel bland bänkar och stolar.
Skådespelarna är nära och fångar

lyhört upp barnpublikens impulser.
Musikern Julian Vigils känsliga gitarrspel binder samman, ger stämningar
och rytmer. Ögonblick av befriande
möjligheter dansar i luften. Klassrummet blir sig nog aldrig riktigt likt." SvD
"... i klassrummet, där skådespelarna
effektfullt inringar eleverna, kommunicerar med dem och går omkring
bland dem, och publikfokus blir på
så vis ännu mer riktat på pjäsen och
inte på kompisar, mobiler eller andra förströelser som gärna uppstår i
skyddet av en teatersalong. Kanske
borde all ungdomsteater spelas så
här." ST

bomben i sin egen familj där det också pågår
ett krig.
Manhattanprojektet är en underbar nyskriven
text av Rasmus Lindberg med mycket fin tonträff för mellanstadiepubliken. Snillrik humor
på ytan, men med ett komplext och angeläget
allvar i botten. Och så massa jazz, action och
deckardrama på det.
”Unga Klara och Scenkonst Sörmlands Manhattanprojektet hanterar smidigt en balans mellan
humor och hur man hanterar rädsla. Föreställningen riktar sig till barn och ungdomar mellan
9 och 12 år men passar minst lika bra för vuxna.” Offensiv

MANHATTANPROJEKTET
Urpremiär 28 oktober
Av Rasmus Lindberg
Regi Gustav Deinoff
Scenograf och ljusdesign Sven Dahlberg
Kostymdesign Johanna Lovén
Maskdesign Linda Gonçalves
Jazzcoach och inspelat piano Alexander Zethson
Rekvisitör och turnéledare Anna Hammar
Regiassistent Julia Stina Skoglund
Medverkande: Måns Clausen, Parwin Hoseinia,
Åsa Karlberg, Yarien Rodriguez, Ingela Schale
Berghagen
Manhattanprojektet är en produktion av Scenkonst Sörmland i samarbete med Unga Klara.
Antal föreställningar 35
Antal publik 388
Målgrupp Från 9 år
Manhattanprojektet är en rapp och rolig deckare
som utspelar sig i New York under ett brinnande
världskrig. Privatdetektiven Mr. Petrovic dras in
i en jakt på att återfinna Albert Einstein som är
försvunnen. Både nazisterna och de allierade är
dem hack i häl eftersom de vill åt Einsteins kunskap för att kunna skapa en atombomb!
Eller så är det egentligen en berättelse om elvaåriga Katja, som inte vet om hon ska släppa

”Gestaltningen flirtar med stereotyper, referenser
och spelstil från otaliga spion- och agentfilmer:
amerikanskt 40-talsstuk, trenchcoats och pianist
med fimp i mungipan, taktfast stampande (men
korkade) nazister, uniformerade New York-poliser, mikrofilm, italiensk mafioso och Ingela
Schale Berghagen som ett knallrött utropstecken
i rollen som chict skorrande motståndsfransyska.
Måns Clausen som världsberömd fysiker i vitrufsig genikalufs diskuterar etiska tankenötter med
Parwin Hoseinias motsträvigt modiga Katja i en
svettig tågkupé.” SvD

Muhammed. Attacken misslyckas och två av
terroristerna dör. Den tredje överlever och placeras på en rättspsykiatrisk anstalt. Hon hävdar
nämligen att hon kommer ifrån framtiden - en
framtid där terrorattacken lyckades och ledde
till ett fascistiskt Sverige. Två år efter attacken
besöker en välkänd författare flickan på anstalten. Flickan ger författaren en bunt papper, där
hon har skrivit ner en märklig berättelse.
Framtiden som den unga flickan på anstalten
skildrar är en dystopi där den svenska överheten tvingar medborgarna att underteckna ett
medborgarkontrakt som gör det olagligt att
äta kosher eller halal och att äga vissa böcker.
Bryter du kontraktet blir du sverigefiende och
placeras i ett läger, för att assimileras. Den
enda maten som serveras i lägret är fläsk. Om
du försöker fly, dör du.

DE KOMMER ATT DRUNKNA I SINA
MÖDRARS TÅRAR
Urpremiär 29 oktober
Dramatisering och regi Farnaz Arbabi
Efter en roman av Johannes Anyuru
Dramatuger Marie Persson Hedenius och
Jens Ohlin
Scenografi Jenny Kronberg
Kostymdesign Elin Hallberg
Musik Mikael Karlsson
Ljusdesign Johan Sundén
Maskdesign Erika Nicklasson
Regiassistent Klara Gattbro
Rekvisitör och attributmakare Sofia Andersson
Grafisk design Parasto Backman
Medverkande: Ester Claesson, Astrid Kakuli,
Robin Keller, Rita Lemivaara, Bashkim Neziraj,
Nina Rashid, Davood Tafvizian, Tina Pour Davoy
De kommer att drunkna i sina mödrars tårar är
en samproduktion av Unga Klara och Uppsala
stadsteater.
Antal föreställningar 42
Antal publik 460
Målgrupp Från 15 år
Allt börjar med en terroristattack. Tre unga
islamister bryter sig in i en serietidningsbutik. Beväpnade med bombvästar och k-pistar
tänker de döda en tecknare som är känd för
sina provocerande karikatyrer av profeten

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar är
en science fiction-thriller om hopp och hopplöshet i dagens Europa, om vänskap och svek,
och om terrorns och fascismens mekanismer.
”Det kräver ju verkligen sin kvinna att dramatisera den (Anyurus roman), som tur är har vi ju här
en sådan kvinna - Farnaz Arbabi. Hon manövrerar skickligt det här materialet och har gjort en
väldigt effektiv berättelse.” SVT Kulturnyheterna
”En stark värme och närvaro växer i ensemblen
under kvällens gång, kontaktviljan och samtalslusten går nästan att ta på.” DN
”Berättelsens två parallella lager får på Unga
Klaras scen fysisk form. Nour/Annika har dubblerats i två skådespelare: Ester Claesson och
Tina Pour Davoy som båda gör något självklart
och självlysande av rollen, var och en på sitt
sätt.” SvD
”Det är storslaget hur scenrummet vidgas och
terrorns verkningar får ta bombastiska uttryck
i form av projektioner, snurrande dervischdans
och en upprepad utfodring med infernaliska
skinkmackor.” Aftonbladet
”Också en vänlig humoristisk ton får plats, med
underbara insatser av enskilda skådespelare
som var och en har sina stunder i denna verkligt
tillgängliga och förstås angelägna föreställning.”
Arbetaren

DE JAG EGENTLIGEN ÄR / MY TRUE SELVES
En teaterfilm på svenska och engelska
Urpremiär inspelningsversion 23 juli 2020
Urpremiär teateruppsättning 2011
Av Erik Uddenberg
Regi Gustav Deinoff
Kostymdesign Elin Hallberg
Ljuddesign Kalle Bäccman
Research Clara Norman
Foto Shazi Özdemir
B-foto Joel Brunskog
Ljud och ljudmix Manne Kjellande
Klippning och AFX Fares Qadri och Franco Veloz
Medverkande Parwin Hoseinia, Klas Lagerlund,
Rita Lemivaara, Nina Rashid, Yarien Rodriguez,
Victor Ström
Antal visningar 1098
Målgrupp Från 9 år
”Som barn letar man efter någon att vara.
Som vuxen söker man efter vem man egentligen är. Men det finns många att vara. Många
att leta efter.”

DEN SVENSKA SONEN
Urpremiär 6 mars
Av och regi Joel Mauricio Isabel Ortiz
Dramaturg Jani Lohikari
Scenografi och kostymdesign Jenny Kronberg
Maskdesign Eva Rizell
Ljusdesign Johan Sundén
Musik Shida Shahabi
Medverkande Mats Blomgren, Eva Johansson,
Christopher Lehmann, Carlos Romero Cruz
Den svenska sonen är en produktion av Riksteatern i samarbete med Unga Klara.
Antal föreställningar 21
Antal publik 241
Målgrupp Från 15 år
Jo är adopterad från Colombia och uppvuxen i en småstad i Sverige. Den svenska sonen
utspelar sig i Jos barndomshem, runt middagsbordet, där Jo och hens partner är på besök
för att träffa föräldrarna. Familjehemligheterna
hopar sig och den oundvikliga uppgörelsen
går inte längre att väja inför.

Med sin kvickhet och rapphet tar Joel Mauricio
Isabel Ortiz, skådespelare och regissör, sig an
en tung verklighet med en komisk lättsamhet.
Våren 2018 debuterade han som författare på
Norstedts förlag med sin kritikerrosade roman Sången om en son. Den svenska sonen var
Joels debut som dramatiker.
"I både manus och regi finns många fingertoppskänsligt välfunna detaljer... angeläget och
passionerat” DN
”Den svenska sonen är en viktig pjäs om att vara
adopterad, om att känna ett tomrum inom sig.
Den handlar även om arv och miljö – och är
ett debattinlägg som slår fast att alla svenska
familjer som blev godkända för adoption inte
alltid var beredda eller lämpliga att ta hand om
ett, möjligen traumatiserat, litet barn... på scenen
står en utmärkt grupp aktörer" SvD
”I Den svenska sonen leker Joel Mauricio Isabel
Ortiz med villa-vardagen. Med lättsamt men
träffsäkert gjorda karikatyrer får ensemblen oss
i publiken att skratta ohejdat.” Kulturbloggen

En pjäs och teaterfilm som kretsar kring frågan
om identitet – vilka vi är och vill vara. Texten är
byggd kring berättelser om de karaktärer från
böcker, film, serier och verklighet som vi ibland
fantiserat att vi är. Vad gör drömmarna om oss
själva med oss? De jag egentligen är handlar
om alla dem vi också kan vara när vi verkligen
är oss själva.
"... som vanligt: medalj till Unga Klara för kvalitet,
mod, fantasi och lekfullhet... till synes liten, men
mycket genomtänkt... Aktörerna är multikapabla
kring en text som fragmentariskt skuttar mellan
fantasi och verklighet och med lätt hand ifrågasätter identitetsbygget, inte minst när det gäller
kön. I tanken kan alla vara hur fria som helst,
pröva att vara vem som helst. Här är vi ömsom
en familj på flykt, ömsom en flicka som ger sig
ut för att vara någon annan på nätet, ömsom
en pojke som måste leva gömd i en lägenhet.
Fragmenten drar upp nya perspektiv, ideligen
byter berättelsen fot. Men att i ett par minuters
vila i föreställningens mitt få viskat i sitt öra: Du
är mer än du vet! är upplyftande. Även för en
vuxen drar en skakning genom det solida identitetsbygget." Expressen

The Art of Facing Fear är ett internationellt
scenkonstprojekt som sker online via Zoom
med konstnärer från Europa, Afrika och Sydamerika, i vilket Unga Klara och den svenska
teatergruppen Darling Desperados medverkar
som samarbetspartner. Initiativtagare är Companhia de Teatro Os Satyros, ett av Brasiliens
mest kända teaterkompanier, som beslöt att
undersöka nya vägar att skapa scenkonst när
pandemin stängde teaterhusen.
I centrum för teaterkompaniet Os Satyros digitala föreställning finns en dystopisk värld som
befunnit sig i karantän i 5 555 dagar. Överheten har absolut kontroll över den isolerade
befolkningen, som dock fortfarande har möjlighet att hålla kontakt med varandra via internet.
Vilka är de känslor av oro och rädsla som tar
över? Vad blir effekterna av den sociala intolerans och politisk extremism som breder ut sig i
världen idag i spåren av pandemin?
THE ART OF FACING FEAR
Urpremiär 31 juli
Av Ivam Cabral och Rodolfo Garcia Vasquez
Regi Rodolfo Vázquez García
Design Henrique Mello
Ljus Rodolfo Vázquez García
Musik Marcelo Nassi
Konstnärlig gestaltning Adriana Vaz och
Rogerio Romualdo
Ljud Léo Pegozzi
Filmare Andre Stefano
Exekutiv producent Katta Pålsson
Medverkande Abdoulaye Diallo Aka Abdallah (Senegal), Bola Stephen-Atitebi (Nigeria),
Christina Berriman Dawson (England), Clara
Vaughan (Sydafrika), Dintshitile Mashile (Sydafrika), Elijah Young (England), Frank Malaba
(Zimbabwe), Isabel Alves Branco (Kap Verde),
Janaína Alves Branco (Brasilien), João Branco
(Kap Verde), Joël Leonard (Sydafrika), Katta
Pålsson (Sverige), Lebohang Mpho Toko (Sydafrika), Moise Mamaregane (Sydafrika), Napo
Masheane (Sydafrika), Nina Ernst (Tyskland),
Philisiwe Twijnstra (Sydafrika), Rudy Motseatsea (Sydafrika), Sboniso Thombeni (Sydafrika),
Segun Adefila (Nigeria), Upile uThixo Bongco
(Sydafrika), Ulrika Malmgren (Sverige), Wonder
Ndlovu (Sydafrika)
Antal live-strömmade föreställningar 10
Antal publik 2300
Målgrupp Från 15 år

Projektet produceras av Crown Troupe of Africa
(NG), Darling Desperados (SE), Oddmanout (UK), Os Satyros (BR), Portuguese Cultural
Center of Mindelo (CV), Village Gossip Productions (ZA), Tell-a-Tale (NG), The Kwasha! Theatre Company (ZA), The Market Theatre Laboratory (ZA) och Unga Klara (SE).
"Här tillvaratas möjligheterna och begränsningarna som tekniken erbjuder och avslöjar en potential som kan bli storartad. Jag vill för det ge 'The
art of facing fear' en stående ovation, om så i
emojiform." Expressen
"I det jättelika digitala samarbetsprojektet 'The
art of facing fear' deltar teatergrupper från världen över i en föreställning om rädsla. Den kan
ses som en bekräftelse på att samhället kollapsar utan kulturen... Det känns som att få en lyxigt
sinnesvidgande fläkt av internationell teaterfestival i drygt en timmes koncentrat. Det påtagliga
live-på-plats-formatet ger något av det fysiska
teaterögonblickets nukänsla. Och så har vi stunderna då skådespelarnärvaron går starkt igenom, som Napo Masheanes röst, Frank Malabas
blick eller Lebohang Mpho Tokos vrålande mun
när han sliter bort den kvävande plasten över
ansiktet i en obehaglig scen. 'I can’t breathe' är
en fras som återkommer." DN

X
Urpremiär 2015, planerad nypremiär maj
2020 i Düsseldorf, Tyskland
Av Farnaz Arbabi, Dimen Abdulla, Erik Uddenberg, Molly Uddenberg, Mara Lee, Nina Rashid,
Johanna Sandström, ensemblen m.fl.
Regi Farnaz Arbabi
Dramaturg Erik Uddenberg
Scenografi Jenny Kronberg
Kostymdesign Johanna Mårtensson
Mask- och perukdesign Daniela Krestelica och
Erika Nicklassson
Ljusdesign Johan Sundén
Musik och ljuddesign Foad Arbabi och
Alexander Zethson
Grafisk form Studio Parasto Backman
Medverkande: David Arnesen, Kitty Chan,
Parwin Hoseinia, Klas Lagerlund, Rita Lemivaara,
Lancelot Ncube, Bashkim Neziraj, Nina Rashid,
Anna Thiam
Antal föreställningar 2
Antal publik 0
Målgrupp Från 15 år
X är en föreställning om att leva i Sverige idag,
med utgångspunkt i att även Sverige har en
kolonial och rasistisk historia – att Sverige har
agerat med likgiltighet, fördömt och uteslutit
och skoningslöst delat upp människor. Sverige har exploaterat landområden och tagit sig
rätten att äga människor.

X handlar också om den delen i dig som är
rädd och ängslig. X kan ge dig tröst och stöd.
X kan störa och oroa dig. X närmar sig vår tids
kanske mest angelägna fråga: Hur lever vi med
varandra? Med humor, svärta och sorg skakar X om och förändrar din blick på världen.
X var inbjuden att som enda svenskt gästspel
spela på den tyska teaterfestivalen Theatre der
Welt i Düsseldorf maj 2020. Festivalen ställdes
in till följd av pandemin.
”Som forum är landets ungdomsscener ofta
överlägsna det internt rättrådiga mullret på
landets kultursidor kring identitetspolitik eller,
låt säga, stereotyper i barnkulturen. Just här
finns den nyfikenhet, öppenhet och tolerans
som många gånger fattas det offentliga samtalet. Här blir vi upplysta utan att bli uppläxade. Vid historielektionens slut ryms lika många
uppsträckta frågande händer som utsträckta.”
Expressen

Unga Klara samarbetar också med forskaren Vanja Hamidi Isacson på Stockholms
Konstnärliga Högskola i doktorandprojektet ”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk”. Projektet fördjupar, utvecklar
och undersöker det dramatiska skrivandet
och utvecklande av flerspråkig dramatik
för en tänkt publik i Sverige. Unga Klaras
ensemble och personal deltar i ett flertal
workshops om flerspråkighet på scenen,
ledda av Vanja Hamidi Isacson, och samarbetet fortsätter under 2021.
Unga Klara har som alltid tagit emot praktikanter och dessutom, på olika sätt, gjort
oss tillgängliga för prao-elever från olika
håll i och utanför Region Stockholm. Flera
praktikanter har varit hos oss på de olika
avdelningarna på teatern. Däremot har
det på grund av pandemin inte varit möjligt att ta emot prao-elever under 2020,
då skolorna har strukit prao-perioden
från schemat.

PROJEKT, GÄSTSPEL, PROGRAMAKTIVITETER
OCH PEDAGOGIK
Ortens verklighet
Under 2017-2020 har det treåriga projektet Ortens verklighet genomförts, i samarbete mellan Unga Klara, En kärlek Botkyrka,
Megafonen och Botkyrka kommun. Projektet använder scenkonst för att undersöka
orten som såväl fysisk som social plats
och orten som identitet. Projektet har med
kultur, scenkonst och musik skapat möten
i norra Botkyrka genom programaktiviteter
som skapats utifrån deltagarnas intresse och erfarenheter. Projektet avslutades
i början av 2020 med en slutproduktion
då projektets filmer, konstverk och uppträdanden framfördes på Subtopia i Botkyrka.
Ortens verklighet har beviljats stöd från
Kulturrådet för samtliga tre år av projektet.

Samarbeten med lärosäten, universitet
och skolor
Under våren höll Unga Klara en tre veckor lång utbildning för 20 studenter vid
Introduktion till scenkonst på Stockholms
Konstnärliga Högskola. Den digitala utbildningens syfte var att ge studenterna
en inblick i hur Unga Klara arbetar med
barnperspektivet och genom olika övningar ur Memories For Use ge studenterna
verktyg till hur de kan skapa scenkonst
för barn och unga. Studenterna delades
in i mindre produktionsgrupper och deras
arbete resulterade i fyra olika embryon
till scenproduktioner för en yngre publik, inklusive olika pedagogiska material
kopplade till produktionerna. Vidare mötte
Unga Klaras ensemble i skådespelarmöten
eleverna vid Skara Skolscen, som en del i
ett långsiktigt mentorskapsprojekt.

bestod av klassiker med sommarpsalmer
samt musik av Lisa Ekdahl, Evert Taube och
Carl Michael Bellman, med flera.
Salonger, föreläsningar och samtal
Unga Klara har i en mängd föreläsningar,
samtal och salonger träffat total
24 394 personer under året i nationella
och internationella evenemang. Dessa har
till största del genomförs digitalt på grund
av pandemin.
Under 2020 var det många olika partners
och samhällsaktörer som ville samarbeta
med Unga Klara, för att fördjupa frågeställningar och nå en för dem ny publik. Dessa
samarbeten har också varit mycket lyckade
för Unga Klara, då de är ett sätt för teatern att dels nå nya publikgrupper och dels
bidra till en bredare samhällsdebatt i olika
frågor som rör barn och unga. I bland annat Dagens Nyheter skrevs debattinlägg om
den digitala scenkonsten, om förnyelsen av
teatern och om teaterkritiken.

Techformance
Tillsammans med Kultur i Väst genomför
Unga Klara workshoppar och experimentverkstad inom ramarna för projektet Techformance. Unga Klara är samarbetspartner
i projektet, som vill skapa en metod och
en digital plattform som tillgängliggör och
förnyar scenkonst. Projektet vänder sig
till barn och unga i åldern 10-16 och en
särskild målgrupp är barn och unga med
funktionsvariationer. Genom gamification
och ITK-teknik ges barnen möjligheter att
introduceras, interagera, inkluderas och
reflektera.

Unga Klaras Salonger är ett tillfälle att
mötas kring intressanta samtal med inbjudna gäster som har något viktigt att berätta,
alltid med fritt inträde. Exempelvis arrangerades Salong - Vi måste börja med barnen,
där en namnkunnig panel, tillsammans med
en stor publik, diskuterade barnkonventionen som sedan den 1 januari 2020 blivit
svensk lag. Samtalet utgick utifrån frågeställningarna: Vad har hänt sedan barnkonventionen blev svensk lag och hur kan vi
arbeta framgent? Salongen arrangerades i
samarbete med Scenkonst Sörmland.

Äldreprojektet
Under våren 2020 var Unga Klara inbjudna till den tyska festivalen Theatre
der Welt med föreställningen X. På grund
av pandemin blev den turnén tvungen att
ställas in. Som ett kreativt och positivt
alternativ till utlandsturnén, satte ensemblen samt ett par frilansande musiker ihop
ett sång- och musikprogram och spelade ett flertal konserter utanför olika boenden inom Region Stockholm. Programmet

En mängd föreläsningar har genomförts
runt om i Sverige och världen för skolor,
organisationer och andra intressenter om
barnperspektiv, barnrätt och teatermetodiker. Tillsammans med Statens Kulturråd
har exempelvis ett liveströmmat samtal
arrangerats om ungas rätt till kultur och
om ungas delaktighet i kulturlivet, med
bland annat kultur- och demokratiministern Amanda Lind. Vidare har Unga Klaras
ledning och personal deltagit i ett flertal

panelsamtal om bland annat barnkonventionen och haft publika läsningar av
dramatik via sociala medier. Bland mycket annat arrangerades föreläsningar om
representation för Stockholms Universitet
och Skarpnäcks folkhögskola, ett panelsamtal om barnteaterns varande på konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna samt
samtalsserien Aldrig våld tillsammans med
Dramaqueen, World Childhood Foundation
Barnrättscentrum och Centrum för barnkultur vid Stockholms Universitet.
Gästspel
Totalt planerade Unga Klara 15 gästspel
under 2020, som ställdes in till följd av
pandemin. Bland de inbjudna produktionerna skulle bland annat Koreografin av
Johanssons pelargoner och dans, Romeo
och Julia på Gullbacken av Riksteatern Tyst
Teater samt Reflekterad Olydnad av Östgötateatern och Rosa Betong ha gästspelet
på Unga Klara under året.
Pedagogiken
Varje produktion på Unga Klara möter
referensgrupper som består av barn- eller
ungdomsgrupper i föreställningens målgrupp. Träffarna sker 5-10 gånger under
repetitionsarbetet som en del av arbetsprocessen. Unga Klaras pedagog planerar
och genomför referensgruppsträffarna tillsammans med ensemblen och regissör. Totalt har Unga Klaras produktioner under
2020 träffat 368 barn och unga i förskola- och skola som referensgrupper i Region
Stockholm och Sörmland.

Unga Klaras pedagog utformar, till våra
olika produktioner, ett pedagogiskt material med olika diskussionsfrågor och
övningar, som skolans pedagoger kan
använda i sitt arbete efter barnens och
ungdomarnas teaterupplevelse. Vidare har
vår pedagog tagit fram ett särskilt pedagogiskt bildstödsmaterial för ökad tillgänglighet för barn- och ungdomar med
diagnos inom autismspektrat.
Under året träffade Unga Klara totalt 764
personer i olika workshops och Skapande
skola-projekt kopplade till våra föreställningar runt om i landet och internationellt.
Exempelvis mötte teatern högstadiegrupper i Örebro med en monolog och uppföljande pedagogiskt arbete, digitala
workshop med skolklasser i Washington
D.C. kring temat identitet och workshops
för sommarlovslediga i Malmö.
Lärare och pedagoger
Under året har Unga Klara genomfört skolträffar för våra produktioner, där lärare,
pedagoger och andra yrkesgrupper från
skolan får träffa produktionernas konstnärliga team, ensemble och pedagog samt se
utvalda delar av föreställningarna.
I samarbete med teaterdramaturgen Anna
Berg har Unga Klara erbjudit en fortbildning för pedagoger inom Region Stockholm. Syftet med fortbildningen, som gavs
på plats samt digitalt för 13 pedagoger,
är att stärka pedagogerna och ge konkreta verktyg i hur de kan prata om scenkonstupplevelser tillsammans med sina
grupper före och efter teaterbesöket.
Unga Klaras internationella arbete
Unga Klara har under året samarbetat
med teatrar och konstnärer på fyra
kontinenter kring metodworkshop och utveckling av scenkonst för barn och unga,
inte minst tack vare teaterns två tvååriga
projekt med särskild finansiering genom
Svenska Institutets program Creative Force.
I det bilaterala projektet Children's Theatre
Academy utbyter Unga Klara och turkis-

ka ATTA-festival metoder, kunskaper och
erfarenheter av att arbeta scenkonstnärligt för barn och unga. På ett liknande sätt
arbetar Unga Klara i det multilaterala projektet Performing Arts for Young Audience in
East Africa, där vi samverkar med partners i
Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Festival i USA. I samarbete med Sveriges
ambassad i Pretoria deltog Unga Klara
med paneldeltagare och föreställningar
i ambassadens digitala satsning #DigitallyYours. Under 2020 blev Unga Klara
nominerad till regeringens exportpris för
de kulturella och kreativa näringarna.

Dessutom startade hösten 2020 det internationella mentorsprojektet Writing Theatre
for Young People: A Writing and Mentorship
Workshop and Programme tillsammans
med med Drama For Life (Sydafrika). 14
scenkonstnärer från sju länder arbetar tillsammans med tre mentorer, för skapande
av ny dramatik för barn- och unga utifrån
ett barnperspektiv och metoden Memories
For Use. De tre mentorerna är Ann-Sofie
Bárány, Erik Uddenberg och Tamara Guhrs
(Sydafrika). Projektet genomförs helt digitalt.

Ombyggnationer
Under året har Unga Klaras lokaler på
Kulturhuset Stadsteatern renoverats och
förbättrats. Scenerna har nymålats och
foajén, kontoren och mötesrummen har
fått en uppfräschning. Logerna har också
totalrenoverats med ny elinstallation, nya
inventarier och duschutrymmen, ett nytt
vilorum och utökade sminkplatser. Vidare har lamp- och kostymförrådet fått nya
förbättrade utrymmen och ett nytt tvättrum
har installerats.

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
blev uttagen till Swedstage 2020, som
arrangerades i syfte att presentera några
av Sveriges mest intressanta scenkonstföreställningar för internationella festivalarrangörer och teatrar. De jag egentligen är
blev uttagen som Sveriges bidrag till den
europeiska scenkonstfestivalen Kids Euro

Organisation
Under 2020 har Unga Klara ökat antalet
tillsvidareanställningar med 75 procent,
som ett led i det långsiktiga arbetet med
att förbättra arbetsvillkoren för Unga Klaras anställda. Anställningarna möjliggörs
tack vare det årliga anslaget genom Kulturdepartementet.

Samarbeten
Unga Klara samarbetar med Kulturhuset
Stadsteatern kring verksamhet och lokaler
sedan 2010. Sedan 2017 har Unga Klara samarbetat med Scenkonst Sörmland,
där de båda teatrarna samproducerat en
mängd produktioner och turnéer. Under
2020 producerades Manhattanprojektet.
Vidare har Unga Klara samproducerat De
kommer att drunkna i sina mödrars tårar
tillsammans med Uppsala stadsteater och
producerat Den svenska sonen tillsammans
med Riksteatern.
Christina Molander 1956-2020
I augusti 2020 avled Unga Klaras medarbetare Christina Molander, marknads- och
kommunikationschef. Christina har betytt
ofantligt mycket för scenkonsten i Sverige,
det fria kulturlivet, den internationella scenen och för Unga Klara. Vi minns Christina
och hennes arbete med stor värme, kärlek
och beundran.
Ett stort tack till publiken! Ett stort tack
till alla finansiärer för ert stöd! Ett stort
tack till samtliga medarbetare på, bakom och framför scen!
Eva Gillström, ordförande Unga Klaras Vänner
Christina Björk, ordförande Unga Klara AB
Stefan Hansen, VD Unga Klara
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