Stjärnlösa nätter
- om rätten att själv välja sitt liv –
Din skola har möjlighet att boka föreställningen Stjärnlösa nätter kostnadsfritt.
Föreställningen riktar sig till elever från årskurs 8 och uppåt.
Boulevardteatern turnerar med pjäsen som är baserad på Arkan
Asaads bok med samma namn. Länsstyrelsen i Stockholms län
erbjuder nu, i samarbete med Origo, utvalda skolor att boka
föreställningen kostnadsfritt till sin skola. Enligt den kartläggning
om hedersrelaterat våld och förtryck, som gjordes i Stockholms
stad, framgår det att ungdomar i första hand skulle vända sig till
någon på skolan vid behov av råd och stöd. Pjäsen och det
stödmaterial som medföljer utgör en möjlighet för er att bjuda
in era elever till en diskussion om hedernormer och rätten att
själv få välja det liv man vill leva.
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Origo är länets resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Detta erbjudande riktas
specifikt till skolor med medarbetare som har gått Origos
kurs Hedra. Kursen syftar till att ge yrkesverksamma metoder, för att arbeta förebyggande
mot hedersrelaterat förtryck och våld i mötet med ungdomsgrupper:
https://www.origostockholm.se/arbetar-du-med-unga/utbildningar
I samband med pjäsföreställningen förväntas skolor att:
• ha en efterföljande dialog med eleverna som har sett pjäsen utifrån studiematerialet
Ung och fri – eller?
• visa en kort film om Origo (ca 2 min)
• sprida informationsblad om Origo, dit ungdomar 13–26 år, som begränsas av
hedersnormer, kan vända sig vid behov av stöd. Skolans medarbetare har också
möjlighet att kontakta Origo vid oro för enskilda elever och behov av konsultativt
stöd.
Den efterföljande diskussionen är viktig att ha då pjäsen kan sätta igång tankar hos eleverna
som ni kan behöva omhänderta. Du som kan boka föreställningen är antingen en skola eller
en aktör som samverkar med skolor i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Skolor
som bokar in pjäsen kommer att få ett utskick med Origos affischer och informationsblad,
länkar till filmen om Origo och studiematerialet där tips på diskussionsfrågor kring
berättelsen Stjärnlösa nätter finns.
Erbjudandet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Origo och
Boulevardteatern.

Om pjäsen Stjärnlösa nätter
Handling
Amàr är arton år, kurd och uppvuxen i en svensk småstad. En dag bestämmer pappan att
hela familjen ska åka på bilsemester till Irak och hälsa på släkten. Det blir ett kärt
återseende, inte minst med kusinen Amina. Snart anar dock Amàr att något är i görningen.
Det viskas bakom hans rygg. Ett flertal gånger får han frågan om det inte snart är dags att
gifta sig. Till slut kommer sanningen fram. Pappan har bestämt att Amàr och Amina ska gifta
sig. Amàr får en chock och vägrar gå med på detta. Han klarar dock inte trycket från familjen
och går till slut med på giftermål. När han senare ångrar sig börjar helvetet.
http://www.boulevardteatern.se/föreställningar/vuxen-ungdom/stjärnlösa-nätter-turné21797568

Målgrupp
Elever i årskurs 8 och uppåt. Pjäsen spelas för en grupp om minst 60 elever.

Bokningsinformation
Föreställningen kan bokas för framförande från och med v.43 och framåt. Föreställningen är
65 minuter. För att boka pjäsen kontakta Yvonne Granath vid Boulevardteatern på
yvonne@boulevardteatern.se

Tekniska specifikationer
Lokal: Scen, aula, matsal, gymnastiksal eller liknande. Tillgång till iordningsställd lokal 2 tim
före föreställning och 1 tim efter. El: vanlig el. Spelyta: 4x4 m

Studiematerialet Ung och fri – eller?
Studiematerialet är baserat på boken Stjärnlösa nätter. Det utgör dels av ett exempel på hur
en lärare har arbetat med boken inom ramen för sin undervisning, dels ett
diskussionsunderlag för samtal med unga om de teman som boken/föreställningen väckt.
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/ung-och-fri---eller-ettstudiematerial-for-unga-om-ratten-att-sjalv-valja-sitt-liv.html

Informationsmaterial om Origo
Inför uppsättningen av föreställningen får din skola informationsmaterial om Origo skickat
till sig. Informationsmaterialet är både riktat direkt till unga och till yrkesverksamma och ger
en bild av vilken typ av råd och stöd som unga och yrkesverksamma kan få. Unga kan vara
anonyma i kontakten med Origo.

Kort film om Origo
Filmen riktar sig till unga som lever i en hederskontext. Syftet med filmen är att ungdomar i
länet ska få kännedom om Origo och vilket stöd de kan få från verksamheten.

