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Égal Teater presenterer:

Et barn nær deg lever med vold. Si ’fra!
Hvert fjerde barn har opplevd vold fra én av foreldrene.
15 % av alle jenter og 7 % av alle gutter har opplevd
alvorlige seksuelle overgrep.

Produksjonen er gjort mulig ved økonomisk støtte fra Norsk kulturråd, Regionaletaten,
Fritt Ord, Per Gjersøes fond og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir).
Turnéen er gjort mulig med økonomisk støtte fra Helse og rehabilitering og Barne- og
likestillingsdepartementet.
Sinna Mann-turnéen arrangeres av Forum for Barnekonvensjonen (FFB). FFB ble
startet i 1994 og består av ca. 50 organisasjoner og institusjoner som er opptatt av
barns rettigheter i Norge og internasjonalt. FFB arbeider med å spre kunnskap og informasjon om barnekonvensjonen, samt å påse at norske myndigheter legger konvensjonen
til grunn i sitt arbeid slik de har forpliktet seg til.
Arbeidsgruppen som står bak teaterturnéen jobber for at barn som utsettes for vold skal
bli sett og få hjelp. Gruppen består av Redd Barna, Støttesenteret mot Incest i Oslo,
Røde Kors, Norsk Folkehjelp, FN-sambandet og UNICEF Norge.
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Basert på Gro D

Boj lytter
Det er noe i stua
Det er pappa
Det er Sinna Mann
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– en håpefull forestilli
om en vanskelig hverdag
Sinna Mann er en håpefull forestilling om en vanskelig hverdag basert
på Gro Dahles prisbelønte bok med samme navn.

Vold i hjemmet er et tabubelagt tema. Med teateret som forum har vi
muligheten til å bryte tausheten og snakke sammen om vold i familien.
Egal Teater har som mål å gå inn under huden
på problemet i en nær relasjon med
vårt publikum.

Produksjonen «Sinna Mann» består av:

Egal Teater har med teaterproduksjonen Sinna Mann ønsket å ﬁnne
barnets perspektiv og stemme når det foregår vold i hjemmet.
Boj: ............................Kari Bunæs og Gunnar Strand ( dukkespillere)
Mor: ...........................Vivian Hein
Far: ............................Gard Pedersen og Porﬁrio Gutierrez
Lyd og lys: .....................Gunnar Strand og Porﬁrio Gutierrez
Dramatisert av: ..............Porﬁrio Gutierrez, Vivian Hein,
..................................Annalisa Dal Pra og Kari Bunæs
Regi: ........................... Annalisa Dal Pra
Scenograﬁ: ....................Åsmund Færavaag
Komponist: ...................Marius Podolski
Lysdesign: .....................Gunnar Strand
Dukkemaker: .................Grethe Larsen
Produksjonsleder: ............Porﬁrio Gutierrez
Daglig leder: ..................Vivian Hein
Produsent: ....................Odd Hein Aase

