GENUS, JÄMSTÄLLDHET
OCH FULL POTENTIAL
workshop för scenkonsten
med Pelle Hanæus
“Jag och de andra
studenterna törstar efter
denna kunskap. Alla vill
lära sig mer om Genus
och Makt och därför är
det underligt att vi inte
får mer praktisk och
teoretisk kunskap i
utbildningen.”
Julia Frisberg,
Teaterhögskolan i
Malmö
“Pelles workshop skapade fruktbara och intressanta samtal i vår grupp om hur vi tänker på kön och identitet. Hans
generösa sätt att vägleda oss skapade utrymme för reflektion.” Kristian Berg Jåtten, Den Nationale Scene, Bergen

På förekommen anledning...
Nu, när de nödvändiga diskussionerna om
#metoo och #tystnadtagning är helt aktuella,
är det viktigt att följa upp med konstruktiva
samtal och strategier för gott samarbete vid
framtidens teatrar. Vi behöver få syn på de
normer som begränsar det dagliga arbetet
och de konstnärliga framgångarna. Vi behöver
ha strategier som motverkar destruktiva
kulturer. Vi behöver lyfta fram de goda
exemplen. Det är dags att förbättra allas
möjlighet att nå sin fulla potential.
Workshop
Ett steg i denna riktning är att anlita mig för en
workshop i ett par timmar eller under en dag.
Då reder jag ut begrepp som genus,
heteronorm och jämställdhet. Jag skapar
utrymme för medarbetarnas reflektioner kring
makt och identitet. Fler röster får höras och
fler perspektiv uppenbaras. Vi kan testa
härskar- och bekräftartekniker, diskutera
repertoar och gestaltning, reflektera kring TFs
mångfaldscheck, analysera argument kring
jämställdhetsarbete, m.m. Innehållet anpassas
till det lokala behovet och tiden.

Varför Pelle?
Det som gör mig speciell i dessa utbildningssammanhang är kombinationen av att vara
utbildad till skådespelare, verksam som
regissör och med erfarenhet av konstnärlig
ledning, samtidigt som jag utbildat om genus
och gestaltning vid teatrar och högskolor i 15
år. Att jag är man spelar roll. Mitt intresse för
makt och identitet kommer ur egna levda
erfarenheter av utanförskap. Jag älskar
scenkonst och jag har god insyn i branschen.
Praktiskt
Organisationen kommunicerar sitt behov och
tillgänglig tid, jag planerar utifrån det och
genomför workshop hos teatern i grupper om
5-50 personer. Lösa stolar på tom golvyta.
Projektor och whiteboard.
Pris
Priset avgörs av omfattning och gruppstorlek
och exkluderar resor och boende.
Kontakt
pellehanaeus@me.com / mob +46708208568
www.pellehanaeus.se

