
En visning av teatern tar upp byggnadens historia, arkitektur och magi, kung-
ligheternas roll, dramat förr och nu och hur det kommer sig att vi har en sådan
unik teater bevarad just i Sverige. Men vi drar också paralleller till vår egen tid.
Varför är kulturarvet så viktigt? Drottningholmsteatern står med det ena benet  
i 1700-talet och det andra i samtiden. Även 1700-talet var mångkulturellt. 
Lovisa Ulrika och hennes son Gustav III lockade konstnärer, arkitekter, 
skådespelare och kompositörer till Sverige. 
De filosofiska och politiska frågeställningarna som präglade 1700-talet är rele-
vanta än idag. Liksom behovet av förströelse och skönhet!

Visning av teaterbyggnaden

Visningen anpassas efter elevernas ålder. Våra guider är kunniga på flera om-
råden. Alla är högskoleutbildade inom teater, konst, historia, musik och
litteratur. Vi erbjuder även visningar på lätt svenska, engelska, franska eller
tyska om eleverna vill ha en språkövning. Boka hela året. 900 kr för en klass 

I Gustavs fotspår
En resa till 1700-talet där barnen får lära känna Gustav
III som liten, skapa åska och vind på teatervis och dessu-
tom klä ut sig i 1700-talskostym inför visningen. 
Förskola-årskurs 5. Boka hela året. 1 100 kr för en klass

Den trettiotredje pärlan
En sagobok om Elin som hamnar på 1700-talets
Drottningholmsteater. I en liten grupp går vi runt i de
miljöer där boken utspelar sig. Förskoleklass-årskurs 3. 
Boka hela året. 900 kr för en grupp (max 15 barn).

Jul med prins Gustav
Kungliga julklappshistorier, gamla julsånger, lekar och dans. Följ med på en
visning om julfirandet på 1700-talet. Vi sjunger allsång! Från 5 år. 
Boka 18 nov-13 dec. 1 100 kr för en klass.

Visningar för barn & unga
April, april, teatern kan lura dig vart den vill 
En spännande upptäcktsfärd bakom kulisserna där vi 
avslöjar teaterns trick och hemligheter – mat, svärd, 
böljande hav, djur, instrument, eldsprutande drakar och
stora näsor – allt är på låtsas, på 1700-talet och idag.
Från 5 år. Boka under april. 1 100 kr för en klass.

Teaterspöken och scengastar 
En dramatiserad visning med olika läskighetsgrad
beroende på ålder. Vi letar efter gråtande, sjungande och
dansande spöken. Ju äldre barn desto läskigare vis-
ning... Från 4 år och uppåt. Boka under Höstlovet
28 okt-1 nov. 1 600 kr för en klass/grupp.

Lovisa Ulrika - Rokokodrottningen
Lovisa Ulrika av Preussen uppfostrades efter den
franska upplysningens ideal. Hon ansågs vacker, 
begåvad och kvick och hon gjorde hovet till ett 
kulturellt centrum. En visning om konst, mode, hov-
kultur och arkitektur - i rokokostil! Boka hela året.
Från mellanstadiet och uppåt. 1 100 kr för en klass.



Gustav III - Teaterkungen
Gustav III använde teater för annat än underhållning.
Politik, propaganda och historieberättande var 
intressant för regenten. En visning som sätter 1700-talet
och den gustavianska tiden i relation till vår egen samtid.
För högstadium och uppåt. Boka hela året.
1 100 kr för en klass.

Spektakel i boskén
En utomhusvisning i parken! Under 1700-talet förvand-
lades Drottningholmsparken till en enda stor teater- och
festsal. Vi besöker de platser som förvandlades till teater-
scener för magi och förtrollning. Vi promenerar genom
hela parken. Kläder efter väder och glöm inte matsäck!
För högstadium och uppåt. 1 100 kr för en klass.

Kungliga Förvandlingsakademien - 
en teaterföreställning för vår allra yngsta publik!
Toner från 1700-talet till en text som ger
plats åt fantasin. Hur kan en sekreterare 
förvandlas till en dammtuss...? 

Manus och regi: Tuvalisa Rangström
Sekreteraren: Julia Dufvenius
Kristallkronan: Mikael Augustsson
Trädet: Jonas Dominique

24 och 31 maj kl 13.00. För 4-7 åringar.
Skattjakt i parken efter föreställningen!
Info och bokning: biljett@dtm.se
Föreställningar även helgerna 25-26 maj och 1-2 juni

Kontakt 
Ring eller mejla för mer info och bokning: 08-759 04 06, guide@dtm.se 

Drottningholms Slottsteater (official)
@drottningholmsslottsteater                              www.dtm.se

Teatern byggdes 1766 och är fortfarande en magisk trollerilåda där Amor
flyger förbi på ett moln, vågorna rullar, åskan dundrar och kulisserna dras
in och ut med rep av scenarbetare i scenkällaren. 
Varje sommar fylls huset av sångare, påklädare, musiker, sminköser, 
rekvisitörer och en massa publik.

En visning av teatern är intressant för elever i olika åldrar och med olika in-
riktning, från förskola till undervisningsämnen
som svenska, historia, drama, musik, teknik, de-
sign och bild. Teatern är även spännande för SFI-
elever och vuxenstuderande. 

Drottningholms Slottsteater är en del av 
Världsarvet Drottningholm.

Skolprogram
Drottningholms Slottsteater
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