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Välkommen till lärarträff 7 september kl 18.00 - 20.00! 
 

Orionteatern och Armémuseum inbjuder dig och dina kollegor till 

en lärarträff på Armémuseum tisdag 7 september kl 18.00–20.00.  
 
Orionteaterns regissör Stina Oscarson 

och skådespelarna Robert Fux och 

Ellen Norlund presenterar och bjuder 

på smakprov ur ”Jante är död! - Från 

utanförskap till entreprenör på 80 

min” – en föreställning som ska 

turnera i skolorna under hösten. 

Detta är en pjäs i skepnaden av ett 

föredrag som väcker publiken till tankar. 

Föredragshållaren Sven Johansson har 

gjort karriär inom näringslivet och på 

köpet radikalt lyckats förbättra sin livs-

situation. Ett inspirerande levnadsöde, 

men med en besk bismak då han är 

verksam inom vapenindustrin. 

Eleonore är en ung kvinna som just nu står 

dömd för att ha brutit sig in på Bofors’ 

område och förstört vapen. 

En häftig debatt uppstår dem emellan – en 

debatt som med skådespelarnas hjälp 

snart kommer att omfatta alla i lokalen. 

Föreställningen bygger fritt på serieboken 

”En hjälpande hand” av Fredrik Quistbergh, 

Fabian Göranson och Lars Krantz.  

Torsdag 9 september öppnar 

utställningen No More Wars på 

Armémuseum. Den handlar om 

atombomberna över Hiroshima och 

Nagasaki och hur de kom att förändra 

världen för alltid.  

 

Ett nytt vapen hade använts – kärnvapnet. 

Ett vapen som inte bara utgör ett hot mot 

civilisationer utan mot livet självt, ett 

terrorvapen och ett massförstörelsevapen.  

 

Ta chansen att se utställningen före alla 

andra och ta del av det pedagogiska 

programmet som Armémuseum kommer 

att erbjuda i anslutning till utställningen!  

 

Den 10 september erbjuder museet en 

unik möjlighet för skolelever att få träffa 

en överlevare från Hiroshima. Ms Shigeko 

Sasamori var 13 år gammal och befann sig 

i Hiroshima när bomben detonerade.  

 

Hör henne berätta om sina upplevelser. 

Boka in en visning detta datum i god tid på 

08-51 95 63 03.  

 
 
Armémuseum bjuder på ett glas vin och snacks.  

  
OSA senast 31 augusti till Pål Stålnacke pal@orionteatern.se (Vänligen ange 

namn, skola, telefonnummer och e-postadress för de som önskar delta.) 
 
Varmt välkomna! 

 
 

Armémuseum ligger på Riddargatan 13. Närmaste tunnelbanestation är 
Östermalmstorg (uppgång Sibyllegatan) och närmaste busshållplats är Nybroplan 

(bussar 47, 62, 69 och 76). 
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