OTHELLOS TÅRAR är en föreställning om mäns

våld mot kvinnor för gymnasiet. OT är skriven
utifrån intervjuer med män som alla har utövat
våld mot sina flickvänner, sambos och fruar
innanför hemmets fyra väggar. OT handlar om
en äldre man som tillhör en stödgrupp för män
som utfört psykiskt och fysiskt våld i nära
relationer. Han har facit i sin hand och kan
numera bena ut och se sammanhang i sitt eget
beteende i händelser från barndomen och från
skolan där självkänslan stärktes genom våld och
mobbing mot skolkamrater och hur mönstret
utvecklades i vuxen ålder. Till sist kommer han
till insikt om sitt beteende och tar avstånd från
sin identitet som våldsutövare.

SAGT OM FÖRESTÄLLNINGEN!
”En känslomässig rivstart!”
Utväg Skaraborg/Skövde Teaterförening

”Berörande, tankeväckande,
engagerande, suverän, otroligt bra
skildrat. Gripande!”
Lidköpings Teaterförening

”Målande inblickar i hur en
våldsutövare kan känna, tänka och
resonera ger ökad förståelse.”
Kvinnofrid, Linköping

”Vikten av att fånga upp barn tidigt
blir tydligt!”
Vadstena Teaterförening

”En föreställning som känns i
magen!”
Region Gotland

Region Gotland

Othellos tårar handlar om våldsutövaren och
belyser våldsproblematiken på ett annorlunda
sätt. Genom den äldre Jan-Ove får vi följa
barnet, pojken och den vuxna mannen.
Pjäsen är viktig för killar i ”riskzonen” men också
viktig för alla unga tjejer och killar där insikt om
unga människors våldproblematik och dess
orsaker kan ge viktiga nycklar och att våga sätta
gränser.
Othellos tårar ger nya insikter till elever och
lärare och i anslutning till föreställningen
erbjuder vi en workshop där vi arbetar med
norm och värderingsfrågor kring temat våld. Vi
ser reflektion och bearbetning som en
nödvändig uppföljning av pjäsen.
20 unga kvinnor dör varje år av orsak ”våld i när
relationer.” Ca 27 000 kvinnor anmäler
misshandel varje år. Vi måste våga prata om
orsaken!
För mer info och prisuppgift:
Producent: Malin Kärrbrink
Mobil: 0707-23 17 41
Mejl: info@malinkarrbrink.se
Webb: www.malinkarrbrink.se/
teater-driva.se

