
RÖST
är ett deltagande demokratiprojekt för dig som går i sjuan.

Vi på Stationsteatern vill ta reda på hur det är att vara ung i dag. Vi utforskar detta på
temat RÖST genom intervjuer, enkäter och workshops av olika slag. Allt material är

framtaget tillsammans med utbildad dramapedagog. Vi som arbetar på
Stationsteatern är vana vid att leda kurser, hålla i övningar och skapa trygghet för

ungdomar. Allt deltagande är frivilligt. Efter avslutat projekt kommer Stationsteatern
transkribera allt insamlat material och därefter bygga en teaterföreställning. Tema,

dramaturgi och form kommer skapas utifrån de svar och möten vi har med
ungdomar. Den som deltar i workshop eller på ett diskussionsforum kommer

erbjudas att se föreställningen gratis!

Vi söker:

● ungdomar i årskurs 7 som vill delta i workshop (1-2 timmar)

- Workshopen består av samtal och övningar där vi gemensamt
utforskar temat RÖST ur ett demokratiskt, personligt och filosofiskt perspektiv.
Upplägget består av övningar i association och ska bidra till tankeställningar
och frågeställningar. Alla svar och allt som sker i rummet spelas in eller
antecknas på annat sätt, men alla är alltid anonyma. Under workshopen har
ungdomarna även möjlighet att svara på en kortare enkät. Denna skickar vi
också med för att kunna svara på innan eller efter workshop.

● ungdomar i årskurs 7 som vill delta i diskussionsforum (ca 45 minuter)

- Diskussionsforum är ungefär samma upplägg som workshopen, men
här kortar vi ner och försöker konkretisera på bästa sätt. Vi sitter i grupp och
diskuterar genom övningar och samtalsmetoder. Även här vill vi samla
ungdomarnas tankar och svar, och alla är alltid anonyma.

Vi söker även ungdomar (oavsett årskurs) som går i högstadiet och vill:

● Svara på vår korta enkät (bifogad QR-kod)
https://forms.gle/JiqEdiB8XiTa2FhQA

● Svara på vår lite längre enkät: https://forms.gle/v3Hwm6PJRDRgCALK6

https://forms.gle/JiqEdiB8XiTa2FhQA
https://forms.gle/v3Hwm6PJRDRgCALK6


● Vill vara en del av en mindre referensgrupp. Kanske är du lite extra
intresserad av konst och kultur? Kanske vill du påverka och tycker att
demokrati är viktigt? Om det finns ett intresse kommer gruppen få vara hjälpa
till att nå ut till fler unga samt vara med påverka den konstnärliga
utformningen när det blir aktuellt. Vi tänker oss en grupp på ungefär 5
personer.

Vi på Stationsteatern arbetar i första hand lokalt, i Lerums kommun, men ser även
projektet som ett regionalt uppdrag. Vid intresse från skolor, fritidsgårdar eller andra
grupper av ungdomar från kommuner i Västra Götaland kommer vi gärna och
besöker er. Enkäterna får gärna delas och skickas ut direkt till ungdomar eller
pedagoger etc. Samma gäller QR-koden (bifogad) som även finns som klistermärke.

Kontaktuppgifter:

Projektledare: Ida Myhrman & Kimberly Nilsson
Mejla oss på stationsteatern@gmail.com
Eller ring Ida direkt: 0703605730

Läs mer om projektet på https://www.stationsteatern.se/rost
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