
Föreställningen är delvis inspirerad av FN:s 17 Globala mål och då främst mål 10 - jämlikhet.
Med föreställningen vill vi skapa möjligheten för ett fortsatt arbete kring frågor om demokrati, jämställdhet och rättvisa.. Rättvisa handlar både om
att få och att ge. Det handlar om ett synsätt där man är noga med att tilldela resurser till alla, inte bara de som skriker högst eller de som redan
har en röst. 

Sixtens pappa äger en fabrik i Amerika. Varje gång pappan kommer hem från sina långa
resor har han med sig presenter. Sixten och hans bror måste tävla om vem som får
presenterna genom att ropa Tuppen ja! För den som ropar först, han får. Det märkliga är
att även när Sixten ropar först vinner storebror, eftersom pappa hela tiden sätter upp nya
regler. Och storebror är ju så irriterande mallig! Men nu har Sixten en plan. 

En komisk och orättvis monolog om rättvisa för förskoleklass upp till årskurs 2.
Tuppen ja! spelas i klassrum, vilket skapar ett nära och varmt möte för eleverna. Pjäsen
väcker frågor om rättvisa och människors lika värde, om att känna sig felaktigt behandlad
och vad det väcker för känslor. En bra grund för spännande samtal om jämlikhet, demokrati
och inkludering i klassen. Tuppen Ja! går att boka med Skapande Skola medel. 

JA!
EN MONOLOG OM RÄTTVISA FÖR DEN LILLA MÄNNISKAN
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En föreställning 9000 kr. Övriga föreställningar
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Publikantal/lokal
Föreställningen spelas för max 30
personer åt gången i klassrum eller
liknande.

f-klass till årskurs 2 ca 30 minuter
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