
 

Fiktion, fakta och dialog 

 
 

 

Ger grundläggande kunskaper om HBTQ+ & normkritik 

IDENTITET NORMALITET HBTQ+ 

”Mycket bra…det blev så tydligt 

att det handlar om oss alla.” 

”Informativt och underhållande. 

Väldigt bra” 

"Toppenbra, fortsätt med det ni 

gör” 

"Tydligt och kortfattat. Man fick 

en bättre känsla för 

problematiken. Man blev 

berörd.” 

”Intressant och sakligt. Ni 

behövs, ni är viktiga!” 

”Intressant och viktigt. Väldigt 

bra och gripande spelat. En bra 

kombination, det blev aldrig 

tråkigt eller segt.” 

”Mycket bra. Teatern förstärker 

på ett otroligt bra sätt, att 

förstå.” 

”Bra att det varvade. Lättare att 

lyssna och ta in med teater 

mellan faktainformationen. Tack 

för att ni finns!”  

”Bred information och lätt att ta 

in” 

”Superengagerande – min 

upplevelse kommer att följa med 

mig i mitt arbete som pedagog” 

Citat från deltagarenkät  

 

Kontakt  

Lina och Conny Petersén Med stöd av  

boka@teatertropos.se Västerås stad 

Tfn 070-521 07 16 och Region Västmanland 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Vad behöver vi veta om HBTQ+ för att vara en 
inkluderande verksamhet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskap som fördjupas med teater. 

Har du träffat någon som vill vara exkluderande? Inte vi heller. Men vi har 
träffat många, ofta unga, HBTQ-personer som beskriver hur svårt det kan 
vara att som normbrytande person få ett bra bemötande i skolan, på arbetet 
eller i vården. 
  Vi håller en föreläsning om normkritik, hbtq-frågor och identitet och bakar 
samtidigt in ett par teaterscener. För vi tror att just kombinationen av fakta 
och en fiktiv och berörande upplevelse fördjupar kunskap. 
  Ni får en kort överblick över HBTQ-historia men vi pratar mest om hur det ser 

ut idag. Vårt mål är att skapa en öppen atmosfär där du som deltagare känner 

dig fri att ställa vilka frågor du vill. 
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 Ett enkelt koncept i litet format 

 

För vem? Vi riktar oss till alla som har en nyfikenhet på de här frågorna. Med ett mobilt 

format och ett lågt pris vill vi göra det enkelt för er att boka in oss både i mindre 

och större sammanhang.  

  
Hur går det till? Ni bokar in oss via mejl eller telefon. Tala om hur många ni är och vart ni vill att vi 

håller föreläsningen. Vi gör upp om dag och tid och så kommer vi. 

       

Vad kostar det? För mindre grupper, max 30 personer  4 800  

(exkl.moms.) För större grupper, max 100 personer  8 800  

 Över 100 personer          88/person 

 Resa och logi tillkommer vid behov.  

 

Vad krävs?  Vi behöver en öppen yta för teaterscenerna. Som minst ett par meter djup och 

fyra meter bred. Vi kan ta med oss den teknik som behövs vilket bl.a. inkluderar 

en projektor. Det behöver finnas en öppen vägg, white board eller liknande för 

att projicera film och fakta emot. 

 

Teater Vill ni hellre boka en hel teaterföreställning följt av en föreläsning? Läs mer på 

vår hemsida. www.teatertropos.se 

 

Bakgrund Teater Tropos skrev och producerade 2015 föreställningen It’s all too beautiful, 

om psykisk hälsa och transidentitet. Hittills har den spelats ett hundratal gånger, 

främst i Mellansverige. Inför projektet samlade vi på oss kunskap och berättelser 

från unga personer för att få en så tydlig bild att utgå ifrån som möjligt och en 

återkommande erfarenhet har varit att unga HBTQ-personer upplever att 

kunskapen bland vuxna är låg. Framförallt kring trans och queer. Så därför har vi 

nu skapat denna upplevelse och utbildning för att på ett spännande och 

intressant sätt föra ut den kunskap och de perspektiv som behövs allra mest. 

 

Teater Tropos Teater Tropos består av paret Lina och Conny Petersén som tillsammans 

producerat och turnerat med barn- och ungdoms- samt vuxenteater över hela 

landet sedan 1999. Föreställningarna har alltid byggt på ett starkt  

engagemang för målgruppen och har ofta utgått från ett  

normkritiskt perspektiv.  

 

Kontakt boka@teatertropos.se 

 070-521 07 16 
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