
Vilka dom? 
En föreställning med skapande skolaprogram från åk 6 om 

människors lika värde och skapande musikteater. Apolonias 
medryckande musik rör sig gränslöst mellan olika genrer som 

balkan, latin, reggae och klezmer i en musikföreställning om rasism 
och utanförskap. Här i en nyskriven föreställning för unga. Det 

handlar om vem som har makten, om rasism och identitet och om 
hopp om att skapa en bättre värld där det är möjligt för alla att leva i 

sanning och fred på lika villkor. Med Apolonias livsbejakande 
liveakt, bildrika texter och toner förmedlas budskapet om att ingen 

kan göra allt men alla kan göra något!  

 
 

Om Apolonia fick drömma fritt, då skulle vi önska fred och att alla kände sig som 
hemma överallt. Att det inte fanns några gränser mellan länder och att alla mötte 
varandra med respekt och tolerans. Att alla såg på världen som ett enda stort hus 
där alla får plats och där vi delar jordens tillgångar lika och där vi möts med våra 
olikheter i nyfikenhet och hjälps åt, inspireras och växer i trygghet. Att vi upphör att 
frysa ut den som är fattig, har en annan hudfärg, sexuell läggning eller en diagnos. 
Att förstå att vi är dom lika mycket som dom är vi. Till sist förenas alla i ett enda VI 
och frågar oss Vilka är egentligen Dom? På detta tema spinner vi våra sånger i 
genrer som hämtat inspiration från världens olika hörn.  Upplev musikens förenande 
kraft och magi när den är som bäst i en nyskriven medryckande musikföreställning av 
Apolonias Musik & Scenkonstkollektiv. 

 



 Utdrag från recension: 

”Redan under första halvan hade dedragit igenom ett gäng låtar med en sån otrolig 
energi att jag kommer att ha sömnsvårigheter i en vecka. Det var helt klart en av 
årets bästakonserter…”(André Stray Norrbottenkuriren) 

 

 
Workshops 
 
Åk.6- 
Tillfälle 1. Eleverna ser föreställningen “Vilka Dom?” med musiker från bandet 
Apolonia. Därefter får de diskussionsfrågor för att själva arbeta vidare med 
värdegrundstemat, normer och migration samt lyssna på en sång de ska lära sig till 
nästa gång.  
 
Tillfälle 2. Ida kommer till klassrummet och jobbar scenisk med sången de lärt sig. 
Klassen delas in i mindre grupper och får genom sång, rytmik, dans och agerande 
skapa en dramatisk scen på temat och framföra låten och scenen ihop med Ida. 
Målet är att stärkande drama övningar för både individ och grupp. Eleverna är 
delaktiga i den konstnärliga skapandeprocessen på sina egna villkor. 
 
 
Kontakta Ida@apolonia.se för mer info och önskemål om skräddarsydda upplägg! 
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