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Varmt välkommen till MolièreEnsemblens uppsättning av Millas mirakel – ett rymdäventyr och en hjältesaga
om att våga ha en dröm (för högstadiet och gymnasiet)
handlar om Milla som gillar
att dansa, men annars tycker hon livet är rätt så
värdelöst. Milla saknar sammanhang och vill helst
bara försvinna. En isande kall vinternatt möter
Milla en högst osannolik figur. En enhörning. Och
precis som myten säger går Millas drömmar, till och
med de hon glömt att hon hade, i uppfyllelse…
millas mirakel

finansieras av Arvsfonden och Svenska Postkodstiftelsen. Projektet har sin utgångspunkt i hjältenarrativet och vill inspirera barn och unga som
förlorat sin självkänsla att återfå den. Berättel-serna
handlar om mobbning och exkludering och om
vägen tillbaka till ett gott liv.
och glada över att presentera Millas
mirakel för er. Manuset bygger på ungdomars egna
upplevelser återberättade av våra samarbetspartners. Scenkonstgruppen bakom föreställningen
består av:

vi är stolta

är en nyskriven pjäs för högstadiet
och gymnasiet av MolièreEnsemblens konstnärliga
ledare Amanda Klasa Fornhammar. Föreställningen
är den andra i teaterns projekt ”Hjältesagan” som
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Amanda Klasa Fornhammar
Henrik Dahl
medverkande Maria Nilsson, Marcus Johansson
& Paula Sundberg
scenografi och kostym Karin Lind
scenografiassistent Linn Claar Stenberg
ljusdesign Irmeli Strand
ljuddesign Tina Paulson
koreografi Karim Carlsson
producent Sara Hedman
manus

regi och bearbetning

Speltid ca 45 minuter

Bilder från MolièreEnsemblens Millas mirakel, en föreställning för högstadiet och gymnasiet. Foto: Henrik Dahl

är ett samarbete mellan
MolièreEnsemblen, Ericastiftelsen, NASP (Nationell samverkan för suicidprevention), SPIV
(Suicidprevention i Väst) och YAM (Youth Aware
of Mental health) samt psykolog Zelma Fors. Vi
har även varit i kontakt med MIND, Suicid Zero
med flera. Millas mirakel-turnén 2018 finansieras
av Svenska Postkodstiftelsen och ingår i ett större
projekt som syftar till att genom hjältesagor få
barn och unga som tappat livslusten att återfå den.
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psykoterapeut. Åsa Wiklund, kurator/socionom,
Kuratorskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge.
tack till!

Clara Diesen, Paula Stenström Öhman
och Ann-Christine Magnusson för manushandledning. Per Callermo och Michael Brolund från
Arvsfonden. Timmermansorden (C.J. Roos af
Hjelmsäters donationsfond) för ekonomiskt stöd.
grundades 1996 och har
funnits i Stockholm i tjugo år. Ett år efter starten
fick vi vårt genombrott med Tartuffe av Molière
som spelades i Kristinaladan på Norra Djurgården
och som följdes av Lärda fruntimmer (1998),
wSganarelle (1999) och Den inbillade sjuke (2001).
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referensgrupp:

Yvonne Beckman, specialpedagog. Ann-Charlotte Zetterqvist, Samordnare/
chef Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Förskolans
stödenhet, specialpedagog och familjebehandlare.
May Nilsson, socionom/leg. barn- och ungdoms-

har spelat allt från off-off
Brodway-pjäser som Den vita horan (1997) av Tom
Eyen till blodssänkande Grand Guignol som I afton
skräck och skratt (2004) och Blodskyssen (2007). Vårt
sceniska språk är inspirerat av Commedia dell’Arte,
clown, bouffon och melodrama.
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arbetar för närvarande
främst med nyskrivet material och verksamhet
riktat mot barn och ungdomar. Vi har i skrivande
stund fyra föreställningar på repertoaren för målgruppen två till 100 år.
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