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I Mohammeds värld
Världen där allt ännu inte har hänt.
Tolvåriga Mohammed går på mellanstadiet och bor med
sin mamma och sina tre systrar i en lägenhet. Han är yngst i
familjen och ett riktigt charmtroll som älskar att dansa och
enligt hans systrar är han ganska bortskämd. En dag faller
hans mamma Fadma plötsligt ihop på hallgolvet och dör i
en hjärtinfarkt. Mohammed och hans systrar är nu ensamma
i ett land utan släktingar och måste själva bearbeta sorgen
efter mamman.
I Mohammeds värld är en pjäs om en ung pojke som
förlorar sin mamma och skapar en parallell värld för att
hantera sorgen och saknaden. I den parallella världen har
hans mamma aldrig funnits, där kan han börja om från början och hitta på nya regler för att försöka glömma henne så
att det inte gör så ont.
Historien om hur den unge Mohammed hanterar den
svåra förlusten berättas med både allvar och humor.
Mohamed El Abed är poddskapare och manusförfattare.
Mohammeds värld är hans första dramatiska verk som
han började skriva under en residensperiod på Riksteatern
våren 2020. Pjäsen bygger på hans egen historia.
För regi står Chantale Hannouch som våren 2020
regisserade den uppmärksammade högstadieföreställningen för Riksteatern, Du har hela livet, Habibi.
Läs mer på Scenkonstportalen om I Mohammeds värld (vår 2023)

Målgrupp Åk 4–6
Turnéperiod Våren 2023
Föreställningslängd 50 min
Antal föreställningar per dag 2
Antal medverkande 3 skådespelare
Maxpublik 80 personer inklusive pedagoger
Spelplats 9 m x 13 m, takhöjd 4 m
Föreställningstider kl 10.00 och 12.30
Elkrav 1 x 16A + 1 x 10 A
Byggtid/rivtid 3 h/1.30 h
Bygg/bärhjälp 4 personer
Mörkläggning Önskvärt, inget krav
Loge 2 st
Gage teaterföreningar och skolarrangörer 8.500 kr ex moms
Gage ordinarie 10.700 kr ex moms
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För frågor och mer information
kontakta säljansvarig för
Barn & Unga:

LISA CROALL
070-388 27 70
lisa.croall@riksteatern.se

RIKSTEATERN BARN & UNGA

Tar den unga publiken på allvar – i hela landet.
Barn- och ungdomspubliken förtjänar hög konstnärlig
scenkonstkvalitet.
Prisvärda gager. När du beställer en föreställning från oss
ingår alltid logi, traktamente och resor för alla skådespelare,
dansare, ljus- och ljudtekniker.
Stöd till lärare inför och efter scenkonstbesöket.
Riksteatern erbjuder pedagogiska verktyg som skolpersonal kan använda sig av, exempelvis inspirerande
lärarhandledningar och vårt nya digitala läromedel hos
Clio. Det finns också möjlighet att boka en skräddarsydd
fortbildningsdag för pedagoger.

Läs mer på scenkonstportalen.se

