
Historia A - andra upplagan!
"Potatopotato har aldrig varit hetare.” /Sydsvenskan

Är historien sann eller osann? Viktig eller oviktig? Och 
vem  har bestämt  det? PotatoPotato har  etablerat  sig 
som  en  nyskapande  scenkonstaktör  i  Malmö  som 
ifrågasätter  normer,  strukturer  och konventioner  inom 
scenkonsten  i  Sverige.  Nu  ger  de  sig  på  en  jätte: 
Världshistorien!

Med  anledningen  av  rapporten  "kvinnor,  män  och 
jämställdhet i läromedel i historia (SOU 2010:10) som visar 
på dagens genomgående censur av kvinnor  i  läromedel  i 
historia,  håller  PotatoPotato en  egen  historielektion. 
I Historia A berättas  en  annan historia för  alla  dem som i 
skolan lärt sig att det är män som konstruerat världen. 
Den historia vi ständigt förhåller oss till är, precis som ordet 
antyder, en av många berättelser. 

Så  släpp  taget  om  det  du  tror  att  du  vet  och  låt  dig 
förundras, inspireras, provoceras och skratta åt tusen möten 
som sätter din verklighetsuppfattning på prov.  Historia A är 
en  maxad  collageföreställning  som hade  varit  tråkig  i  en 
perfekt värld. En Historia, lika sann eller osann, viktig eller 
oviktig som den vi vanligtvis refererar till som den rätta. En 
föreställning som öppnar upp nya horisonter och skapar en 
större  medvetenhet  i  vår  relation  till  vår  historia  och  vår 
framtid!

Föreställningens målgrupp är högstadiet/gymnasiet.
Föreställningen är 1 timme och 20 min

Föreställningar 2012  
Mazettisalen 
Friisgatan 15 B Malmö
Den 26 till 30 november kl 10.00 och kl 13.00
GRATIS BILJETTER FÖR HÖGSTADIET. BOKA VIA KBU.
GRATIS BILJETTER FÖR GYMNASIET. BOKA PÅ 
info@potatopotato.se

Månteatern
Bredgatan 3 Lund.
Den 4 till 7 december. Alla dagar kl 19.00, den 5 och 6 även 
kl 13.00. 
BILJETTER: 50/elev och lärare
BOKA BILJETTER PÅ info@potatopotato.se

Gå gärna in på vår hemsida & läs mer: 
www.potatopotato.se
För frågor ring Linda Forsell: 0702599961
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"om det är sant att man minns mer om man har roligt kommer 
PotatoPotatos lärdomar att sätta sig för livet. [...] En effektivare 
historieomskrivning i jämställdhetens namn är svår att föreställa sig."
/nummer.se

"en väl komponerad historielektion som upplyser, undervisar och 
samtidigt underhåller med en sådan berättarglädje att den belönas med 
välförtjänta stående ovationer av sin publik." 
/Tidningen Kulturen
 
"det är så skönt överraskande vad fyra fördomsfria aktörer kan använda 
en scen till. Nämligen analys och upplysning. 
/Aftonbladet

http://www.potatopotato.se/

