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Hej du som har sett eller ska se Framtidsspelen,

Om du vann en biljett till en perfekt
framtid när du var fjorton år,
hur skulle du ha förvaltat den?
I oktober 2021 träffade vi högstadieungdomar i Kiruna,
Gällivare och Luleå i tjugosju korta workshops på temat
politiska tal. I utbytet fick vi en inblick i elevernas
vardag, relationer, besvikelser, ilska och framtidsdrömmar. Dessa möten ligger till grund för
föreställningens helhetskoncept med manus,
regi, kostym, scenografi och skådespeleri.
Vi får ta del av ett framtidsspel där fyra
ungdomar tävlar mot varandra om en
biljett till en perfekt framtid. Föreställningen
speglar en hård samtid där lek blandas
med blodigt allvar och den tunna linjen
mellan liv och död ständigt är närvarande. Vad är egentligen ett framtidsspel?
Handlar det om en specifik aktivitet med
regler och spelledare? Eller är det något
vi alla är tvungna att delta i varje dag,
oavsett vi vill eller inte? Vilka drivkrafter
sätter spelet igång hos mig som människa?
Med vilken insats är jag beredd att kämpa för
en vinst? Vem har utformat reglerna? På vems
bekostnad sker min medverkan? Och är en perfekt
framtid möjlig för en enskild människa?
Vi vill erbjuda många sätt att uppleva föreställningen,
oavsett om det sker genom text, kroppar, rum, musik,
dans, ljud eller ljus. Vår förhoppning är att Framtidsspelen
ska ligga till grund för fortsatta samtal om hur vi på egen
hand och tillsammans ansvarar för våra öden.
Athena Farrokhzad och Carl Olof Berg
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FÖRSNACK
INNAN FÖRESTÄLLNINGEN
• Framtidsspelen är inspirerad av workshops med högstadieelever i länet.
• I föreställningen förekommer starka ljus och ljud. Röken är vattenbaserad och helt
ofarlig att inandas.
• I scenrummet finns en kista.
• Telefoner ska vara avstängda eller på flygplansläge. Mat eller dryck får inte tas
med in i scenrummet.
• Föreställningen är ca 60 min lång.

ATT GÖRA I KLASSEN
EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
KOMMA IHÅG-RUNDA
Gör en ”komma ihåg-runda”. I rundan får alla säga något de minns från
föreställningen. Sitt gärna på ett annat sätt än ni vanligtvis gör i klassrummet.
Skjut undan bänkar, sätt er i ring eller på golvet. Om det går – använd en lokal
med plats för rörelse.
Undvik att säga värderande ord som ”bra” eller ”dåligt”. Det är lätt att fastna i sådana
ord och då kanske du missar något av det du upplevde. Det finns heller inga rätt eller
fel utan var och en utgår från sig själv och sin upplevelse. I rundan kan du formulera
dig utifrån förslagen nedan:
Jag minns…
Jag såg…
Jag hörde…
Jag kände…
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Manus
Smink/mask
Ljus
Ljud

Scenografi
Skådespelare
Rekvisita
Kostym

FÖRESTÄLLNINGENS OLIKA BESTÅNDSDELAR
En föreställning kan ha många olika beståndsdelar. Tillsammans skapar de en
helhet.
Personer med olika kompetenser bidrar till att skapa en föreställning som syns, hörs och
känns. Om någon av delarna saknas skulle föreställningen bli annorlunda. Manuset är
en beståndsdel. Kan ni räkna upp fler?
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PRATA I GRUPPER
När ni pratat om föreställningens beståndsdelar kan prata vidare i mindre
grupper.
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•

Finns det någon scen som du minns tydligt? Varför minns du just den?

•

Minns du någon specifik replik? Hur lät den?

•

Vad handlar föreställningen om för dig?

•

Beskriv ljuset och ljudet. Hur användes ljudet?

•

Vad bestod scenografin av?

•

Tänkte eller kände du något speciellt när du såg föreställningen?

•

Fanns det en harmoni i föreställningens beståndsdelar eller var det någon del
som skavde?

•

Om du hade varit en av karaktärerna i Framtidsspelen, vem hade du varit då?

•

Om du vunnit biljetten till den perfekta framtiden, hur skulle du förvalta den?

De här övningarna gjorde vi på workshops
med högstadieelever i Norrbotten:

ATT LEDA OCH BLI LEDD
Ställ er två och två. Den ena står bakom den andra med handflatorna på den
andra personens axlar. Den främre personen blundar och den bakre personen
leder den främre med hjälp av sina händer.
Genom ett tryck framåt på axlarna signalerar personen ”gå”. Att lätta på händernas
tryck signalerar ”stanna”. Att vrida på personens axlar betyder ”sväng”. Led varandra
en minut. Byt sedan positioner.
Hur kändes det att bli ledd av en annan person?
Hur reagerar din kropp när du blundar och måste lita på ledaren?
Hur kändes det att leda en annan person?

SKRIVÖVNINGAR
1. Kortskrivning innebär att på kort tid skriva det som kommer upp i ens tankar.
Utgå från en mening. Skriv sedan ner det som kommer upp i dina tankar.
Det behöver inte vara en lång eller rättstavad text.
2. Skrivövning: Jag drömmer om....
Skriv ner något du drömmer om i tre minuter. Börja varje mening med:
Jag drömmer om…
Efteråt kan ni samla in texterna och läsa dem högt. Var och en kan också läsa sin egen
text i mindre grupper.
Repetera skrivövningen men med nya inledningar. Det kan behövas lite träning för att
komma igång.
Jag är arg på…
Om jag fick bestämma…
I framtiden…
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MEDVERKANDE
LUCAS CARLSSON, SKÅDESPELARE OCH
DANSARE
– Jag är skådespelare från Stockholm. Med min
danstekniska bakgrund inom genren hiphop och
house gillar jag att kombinera metoder från
dans med teater. Jag inspireras mycket
av musik och klubbkultur. När jag inte
står på scen så gillar jag att vara ute
i naturen. Jag tycker mycket om att
klättra i berg.
Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om kärleksfulla möten på ett svettigt dansgolv. Jag är arg på orättvisorna
i den här världen. I framtiden vill
jag ha en bredare representation på scen. Om jag fick bestämma
skulle vi rädda klimatet.
Berätta om din rollkaraktär.
– I denna föreställning spelar jag en person som längtar efter en vän.

FRANÇOISE FOURNIER, SKÅDESPELARE
– Jag är 66 år och har bott i Sverige i 44 år. Jag
är dansare och har jobbat med dans och teater
hela mitt liv. Det gör jag också i denna föreställning. Som barn anmälde min pappa mig till
en dansakademi och där blev jag kvar! Jag
tycker mycket om att gå på teater och bio.
Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om att få drömma. I
framtiden ska jag vara lugnare. Om jag
fick bestämma skulle jag träffa min dotter
oftare. Jag är arg på att tiden går
så fort.
Berätta om din rollkaraktär.
– Min roll är en vetenskapsintresserad människa som vill undersöka världen och få svar på allt.

9

TIMIMIE GASSKO MÄRAK, SKÅDESPELARE
– Jag kommer från Jokkmokk och Stockholm. Jag inspireras av allt
som påminner mig om att livet är värt, till och med
roligt ibland, att kämpa för. Jag skriver poesi och
planerar Sápmi Pride.
Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om att vi ska kunna komma
överens utan att måsta vara ense om allt. Jag
är arg på att gränser bygger på rädsla och
regler istället för respekt och kommunikation.
Om jag fick bestämma skulle vi leva och
arbeta efter önskan, behov och förmåga
istället för tillgång och efterfrågan. I framtiden är ingens lycka på bekostnad av
någon annans.
Berätta om din rollkaraktär.
– Rollen jag spelar är på något sätt en yngre version av
mig och på många sätt mig själv där jag är just nu i livet.

ANNA WADSTRÖM, SKÅDESPELARE
– Jag är född i Mumbai, Indien, uppvuxen i Norrköping men bor
numera i Stockholm med man, barn och katt. Jag är utbildad skådespelare vid Stockholms Dramatiska Högskola och dras till komik och
att överraska min publik med oväntade val. Musikalfilmer, såväl klassiker som nya, inspirerar mig. På min fritid älskar jag att resa, konsumera
kultur samt umgås med vänner och familj.
Du drömmer om många saker, berätta.
– Ja! Jag drömmer om att krossa patriarkatet, om att ge min dotter en perfekt
framtid, om en större bostad och sol och
värme. Jag är arg på att förändringen
kring representation inom teatersverige går så sjukt långsamt, på att
klassklyftorna ökar och på att det
finns människor som bara håller
käften och aldrig tar sitt ansvar. I framtiden finns inga
rasister eller homofober, är vår stadsminister en rasifierad
kvinna, är jag teaterchef och det går att resa utan att
förstöra miljön. Om jag fick bestämma skulle SD åka ut
ur riksdagen, det skulle satsas mer på forskning kring
kvinnosjukdomar och vi skulle höja skatten för att få ett
välfungerande samhälle.
Berätta om din rollkaraktär.
– Rollkaraktären jag spelar har en fattig bakgrund, är full av
energi och fast besluten om att vinna biljetten till den perfekta framtiden.
10

DANIEL FRÖJD WASBERG, LJUDTEKNIKER
– Som ljudtekniker är det mitt jobb att se till att alla högtalare
låter som de ska. I många föreställningar får jag också göra
ljuddesign; måla upp berättelsen tydligare genom ljudeffekter
som explosioner, trollformler eller en fluga som skådisarna
försöker fånga. I denna pjäs tänker jag på hur ljuddesignen påverkar rummet, att till exempel skapa
en utomkroppslig känsla i vissa scener med mikrofoner, digitala effekter som eko och efterklang.
På fritiden tycker jag om att spela musik med
mina band och att spela rollspel som Dungeons
and Dragons.
Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om att göra bättre. Jag är
arg på illvilliga människor. I framtiden ska jag
kunna mer. Om jag fick bestämma skulle
alla få göra det man brinner för.
Berätta om din rollkaraktär.
– Jag spelar en statistroll som påminner om en funktionär som
bara gör vad den blivit tillsagd. Därför säger jag inte så mycket och
har ofta bara en tomhet i min blick, mycket inspirerat av Squid Game.

TIPS
Dokumentärer på SVT play:
Gravplundrarna
Gállok – kampen i Sameland
Framtidsspelens låtlista på Spotify:
Edit Framtidsspelen
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FRANSISCA TOUBRO, KOSTYMDESIGN
– Jag kommer från Köpenhamn. Jag och Emil går vårt sista år
på Stockholms konstnärliga högskola och gör vår praktik på Norrbottensteatern på Framtidspelen. Emil, som gjort scenografin, och
jag har jobbat väldigt tight så vi har rört oss in och ut i varandras
processer. Till kostymen i föreställningen blev jag väldigt inspirerad
av en workshop vi hade med en sjundeklass om kläder och jag såg
att många hade på sig mjukiskläder. Det tog jag med som grunden
för kostymdesignen och har tagit fram stereotypa kostymer som är
igenkännbara från det verkliga livet och som bär på mycket betydelse
och värde. Vi har haft en löpande dialog med Carl Olof och Athena.
Det har varit väldigt spännande att få jobba på det här sättet och bryta
med den vanliga hierarkin inom teater. Jag är tacksam över att få uppleva det. Jag gillar konst och teater, att gå långa promenader i naturen,
resa och tillbringa tid i min familjs stuga i Blekinge.
Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om den första vårblomman som visar sitt sköra
ansikte. Jag är arg på de fotbesvär jag har som ger smärtor i min kropp. Om jag fick bestämma
skulle tempot i samhället och världen skruvas ner. I framtiden vill jag ha ett hem som är min bas,
där jag får bestämma och där jag känner mig trygg.

EMIL WICKHOLM THURESSON, SCENOGRAFI
– Jag kommer ursprungligen från Karlskrona. Som
scenograf gillar jag att kunna påverka publiken undermedvetet. Vara ett av flera områden som hjälper till att förstärka
berättelsen. Jag inspireras av allt och ingenting. En vattenpöl, en meme, rymden, adventure time, skogen. Inspiration
finns överallt och kommer ibland när en minst anar det. När
jag inte jobbar med teater gillar jag att komponera musik,
spela Nintendo switch eller laga mat.
Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om att en dag våga tro på människor.
Jag är arg på dem som ser vissa som mindre värda. I framtiden vill jag ha ett hem som är mitt eget och som jag får
göra vad jag vill med. Om jag fick bestämma skulle pengar
sluta vara moroten i beslut.
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FRAMTIDSSPELEN
SKÅDESPELARE
Lucas Carlsson, Françoise Fournier,
Timimie Gassko Märak, Anna Wadström
Manus Athena Farrokhzad
Regi/koreografi Carl Olof Berg
Regiassistent Nora Bredefeldt
Scenografi Emil Wickholm Thuresson, praktikant, Stockholms konstnärliga högskola
Ljusdesign Carl Olof Berg, Emil Wickholm Thuresson
Kostymdesigner Franciska Toubro, praktikant, Stockholms konstnärliga högskola
Handledare till studenter Mona Blombäck, Mona Knutsdotter
Mask/peruk Annika Öhlund
Ljudtekniker Daniel Fröjd Wasberg
Ljusprogrammering Calle Mårtensson
Turnétekniker Angelica Alkberg Amrén, Mikael Söderstjerna
KOSTYMATELJÉ OCH VERKSTÄDER
Tillskärare: Therése Nilsson
Sömmerska: Susanne Öhman
Skräddare: Arvid Sandin
Snickare: Peter Tjernqvist
Smide: Torulf Öhman
Attribut: Rickard Bristle
Producent Maja Alasalmi
Dramapedagog Mervi Jaako
Teknisk chef Lothar Bellgardt
Marknads- och försäljningschef Anna Thurfjell
Teaterchef och ansvarig utgivare Gunilla Röör
Urpemiär 2 mars 2022 scen 3 teaterhuset i Luleå
Spelperiod 2 mars – 3 juni
Skolföreställningar på turné i länet våren 2022
För offentliga föreställningar, se www.norrbottensteatern.se
Föreställningens längd 60 min
Tack till
Alla de 203 unga som bidragit med sina texter till manuset,
RFSL Ungdom Luleå och de skolklasser som varit referenspublik.
Cerise Jernunger, Noomi Nilsson Lindh och Phil Stöckel som följt oss
i arbetet med Framtidsspelen.
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KONTAKT
Tveka inte att höra av er om ni har frågor om
föreställningen eller om teater! Vi tar emot
studiebesök på Norrbottensteatern i Luleå.
När vi är på turné i länet vill vi gärna träffa
unga. Om din klass/dramagrupp vill träffa oss
är du välkommen att höra av dig.

Maja Alasalmi, producent Ung scen norr
maja.alasalmi@norrbotten.se
Mervi Jaako, dramapedagog och
samordnare Ung scen norr
mervi.jaako@norrbotten.se
norrbottensteatern.se/ung-scen-norr

