
Min Konvention

Min Konvention är en föreställning av barn, för barn, om 
deras konvention. Föreställningen innehåller en bland-
form av dockteater, dans och musik. Tillsammans kastar 
vi oss ut i juridikens värld i en upplevelse där musiken 
samspelar med rörelse och barns tankar om konventio-
nen. Föreställningen tas fram genom workshoppar och 
intervjuer med barn och unga i Sverige och Armenien. 

Näst intill ordlöst, utan andra språk än de konstnärliga uttrycken utforskar vi barns rättigheter på deras 
egna villkor. Målet är att stärka barns kunskap om sina rättigheter och ge dem en språngbräda för att ta 
reda på mer så de kan göra sina röster hörda.  
  
Barnkonventionens fyra grundprinciper i fokus
Föreställningen skapas 2021–2022. Projektets konstnärliga ledare tillika regissör är Karin Styvers, tonsät-
tare är Magnus Larsson. Min Konvention fokuserar på Barnkonventionens fyra grundprinciper; Art 2: 
Barnets Rätt till ickediskriminering; Art 3: Barnets Bästa; Art 6: Barnets Rätt till Liv, Överlevnad och Utveckling; 
Art 12: Barnets Rätt till att uttrycka sina åsikter och att bli hörd. 

Min Konvention är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts, Scen-
konst Sörmland, Smålands Musik och Teater och NCA Small Theatre i Jerevan. 
Genomförs med stöd från Svenska institutet, Svenska Postkodstiftelsen och Kul-
turrådet.  
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Målgrupp:  6-9 år (åk F-3) 
Max publikantal: 60 personer 
Längd: ca 40 - 45 min 
Antal medverkande/turnerande: 6 personer 
(4 dansare, 1 ljustekniker, 1 turnéledare) 
Lärar-/pedagogmaterial: Pedagogiskt material 
tillhandahålls för att förbereda barnen inför före-
ställningen.

Kontakt
Hemsida: https://www.sharemusic.se/ 

Klara Blomdahl, projektsamordnare
E-post: klara@sharemusic.se 
Tel: +46737881588
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Regissör och manusidé: Karin Styvers
Tonsättare: Magnus Larsson 
Musiker inspelning: Elefantöra (elektronik), 
Emma Samuelsson (cello) 
Scenografi: Narek Minassian 
Dockmakare: Karine Yeghiazaryan

På scen: 4 dansare

Spelyta: 8 x 8 m + en meter fri yta runt om. Krä-
ver en fullt tillgänglighetsanpassad lokal 
Takhöjdskrav: minst 2 m 40 cm  
Mörkläggning: Ja 
Elkrav: 1x16A (3fas) 
Bygg/rivtid: 2 – 4 tim beroende på lokal/1 tim 
Bärhjälp: Ja, 2 personer 
Medtager egen teknik: Ja 
Pris: 18 500 SEK. Vid köp av fler föreställningar 
kan rabatt diskuteras. Kostnader för resor, boen-
de och traktamente tillkommer. 
Möjlig spelperiod: hösten 2023 

Foton: Håkan Larsson


