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NOVEMBERFEST 2021
SEXORNA
DOCKTEATER, LEKSAKSBOD & LYCKOHJUL
(samt Gissa dockans namn och Lykttåget)
Festrepresentanter
Greta Edlund, annagretaedlund@gmail.com, 6B
Johanna Hotzen, johotz@hotmail.com, 6B
Elin Riismark, elin.riismark@gmail.com, 6A (teateransvarig)
Två klasser i samverkan.
Förberedelser
Det beslutades om Novemberfest i september, så första utskicket till klass 6 kom ut strax efter det. Vi
hann inte organisera några föraktiviteter (som gemensam leksakstillverkning) men skickade ut en pdf
med länkar och pysseltips i lite olika svårighetsgrad. Vi skickade också ut ca 3 informationsbrev.
Det blev ganska kort om tid för teatergänget att repa och göra dekor. Om det finns möjlighet att
komma i gång tidigare ett annat år är det att rekommendera!
Bidrag- från varje familj
• 10 - 20 leksaker/dockor beroende på utförande. För riktigt tidskrävande leksaker (som
waldorfdockor) blir det färre.
• 20 enheter hemgjort godis som vinst i lyckohjulet (en enhet kan vara en påse med godis eller
popcorn eller en finklubba tex)
• 1 paket pepparkakor som vinst-varje-gång i lyckohjulet
Teatergänget (ca 7 personer) undantogs helt från att bidra med vinster eller stå pass. De som gör
teatern gör bara den för det är mycket (men roligt!) jobb.
Bidrag- från föräldraföreningen
Vilken typ av bidrag menas här?
Åtgång
Det blev en del pepparkakor över, samt lite lyckohjulsgodis.
Leksakerna tog inte slut helt, men på söndagen var det ändå lite glest på borden.
Teaterbiljetterna sålde slut direkt och fick ge två extraföreställningar.
Prissättning
• Leksaker: olika, men inte för billigt. På lördag fm går det så många leksaker att man inte har
något fint kvar till söndagen om man satt för billiga priser. Novemberfestproffsen kommer
tidigt på lördagen och shoppar loss!
• Gissa dockans namn: 20 kr
• Dockteatern: 50 kr
• Lyckohjulet: 2 snurr för 5 kr
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Lokal/plats/utformning
• Leksaksbutiken: bänkarna placerades i ett U utmed väggarna, samt med en ö i mitten för bra
publikflöde. Kassalinje utmed svarta tavlan. Dekorerat med tyger, lampslingor, korgar, lådor,
fårskinn, elektriska blockljus i lyktor och vimpelgirlanger. Hjältekronor till personalen.
• Hallen: Här ställde vi upp teaterkassan samt en tittutvägg med Knyttet och Skruttet på temat
”kompishjältar” för att knyta samman hjältetemat med teatern.
• Lyckohjulet fick stå utomhus då det är lyhört i husen och det stör pjäsen om det står i hallen.
En nödlösning vid väldigt kallt väder kan vara att be klass 5 om Lyckohjulet kan få husera inne
i deras spelhall tex.
• Gissa dockans namn: En förälder tillverkade en waldorfdocka att lotta ut. En låda för lotterna
tilverkades också, samt små tävlingslappar med plats för gissning, namn & kontaktuppgifter.
• Dockteatern: Behöver mörkläggningsgardiner, gradäng och övriga sittplatser, ljusteknik,
teaterscen, dockor att spela med samt massor av tyger och egenhändigt tillverkad dekor.
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Vad finns att låna på skolan?
• Basarförrådet: enstaka färgglada tyger, enstaka korgar och lådor, två Leksaks-skyltar,
ljuslyktor samt papperspåsar och biljettblock
• Lyckohjulet finns nedmonterat i kulverten bakom tjejernas omklädningsrum
• Scengruppen kan låna ut lampor och gradänger
• Föräldraföreningen tillhandahåller kassalådor, växelkassa och swishlappar
• Tyger och vikskärmar från Teaterförrådet/rekvisitaförrådet (där finns dock inte
mörkläggningsgardiner)
Arbetspass
Vi hade ett Googlesheet med information, arbetspass och möjlighet att skriva in mobilnummer samt
bidrag till leksaksbutiken.
Fredag: BYGGA
Tid: 16:00-20:30, 16 personer (ca 25 planerade)
Lördag: ARBESTPASS
11:00-13:00
2-3 pers
1 pers
1 pers

12:45-14:45
2-3 pers
1 pers
1 pers

14:30-16:30
2-3 pers
1 pers
1 pers

16:15-18:00
2-3 pers
1 pers
1 pers

11:00-13:00
2-3 pers
1 pers
1 pers

12:45-14:45
2-3 pers
1 pers
1 pers

14:30-16:30
2-3 pers
1 pers
1 pers

Stängt

Leksaksbod
Hustomte
Biljetter &
teatervakt
Lyckohjul
1 pers
1 pers
1 pers
1 pers
• Kl 12:00 ska någon från klass 6 presentera våra aktiviteter på stora scenen
• Teaterföreställningar: 13:00, 14:00 & 15:00: 6 personer
Söndag: ARBETSPASS

Leksaksbod
Hustomte
Biljetter &
teatervakt
Lyckohjul
1 pers
1 pers
1 pers
• Teaterföreställningar: 12:30 (extra) 13:15, 14:00, 15:00 & 15:30 (extra): 6 personer
• Kl 14:00: vinnaren av Gissa dockans namn presenteras av klassrepresentant på scenen
• Ca 10-12 personer ur klass 6 ska vara brandvakter på lykttåget kl 16:30.
Samling 15:45 i lärarrummet (ta med egna tändstickor)
• På söndagen stänger Leksaksbutiken kl 16:15 så att alla föräldrar ska kunna närvara vid
sexornas lykttåg i stora huset kl 16:30.
Söndag: RIVA (efter lykttåget)
Tid: ca 17:00 – 19:00, ca 15-20 personer
Övrigt
Namn: Leksaksbod för hjältemod
Teater: Vem ska trösta knyttet
Dockteatern
Dockteatern är ett eget projekt i projektet. Teatergruppen i år bestod av 7 engagerade föräldrar som
skötte allt kring teatern men i gengäld inte behövde bidra till något annat.
Förarbete
• Manus – bearbeta en saga, skriva helt nytt eller hitta befintligt manus?
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•
•
•
•
•

Scenografi – tillverka eller låna?
Dockor – tillverka eller låna?
Musik – Finns musiker i föräldragruppen?
Berättare? Sång? Tal?
Rep – när, var, hur?

Tips från teatergruppen:
• Ha många möten och börja tidigt!
• Ha många föreställningar då trycket är högt, minst 4 per dag.
• Den som står i teaterkassan har också hand om insläpp samt att hålla nere ljudvolymen i
hallen eftersom det är lyhört in till klassrummet.
• Lampor kan lånas från scengruppen (kontakta i god tid!) men någon i föräldragruppen måste
rigga och sköta
• Teaterrummet brukar behöva mörkläggas och det är bökigt att hitta tyger till det så börja i
tid.
• Egna affischer att sätta upp på skolan under festen är fint
• Biljetter (vi gjorde egna, men man kan få biljetthäften av Lilla Fest om man föredrar det
• Vi tog in 30 personer per föreställning, vi hade kunnat ta in 40
• Sälj inte biljetter för söndagen på lördagen. Det är så trist på söndagen om allt redan är slut!
Personal
• En berättare
• Två dockskötare
• En som skötte ljus
• Två som spelade instrument.
Ljus

•
•
•
•
•

Två stora ljusspottar, en från varje håll
Två stora dimmrar (trälådor med ratt)
Två små spottar kanske
Stativ
Kablar

Scenografi och sittplatser
• Podie/ gradänger: 1x2 m. Finns att låna på skolan, prata med ljusgruppen!
o Två längst bak i rummet där stolar står uppställda med höjd 20cm på ben.
o Ett längst fram som scen. Vi tog höjd 20 cm och sedan lånade vi lådor från fasta långa
bänken i klassrummet som vi placerade under varje ben för en bra höjd.
• Sittplatser: gradänger längst bak från scenen (närmast ingången) med en stolsrad ovanpå och
sedan en rad bänkar eller stolar framför. Längst fram närmast scenen en matta att sitta på
för de yngsta.
• Tyger finns en del i rekvisitaförrådet (teaterförrådet) men det skulle behövas fler svarta
tyger. Vi tog mörkläggningsgardiner hemifrån eller lappade ihop mindre tygstycken.
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•

Tyger behövs även bakom scenen, på scenen, på vikskärmar (rekvistaförrådet) och framför
fönster.

