
Varje år dumpas 8,8 miljoner ton plast i världs-
haven. Nedsmutsningen är en av vår tids största 
utmaningar och man talar nu om att “plasthavet” 
i Stilla Havet är dubbelt så stort som USA. 
Samtidigt finns mikroplaster, som binder 
miljögifter, i alla vattendrag. Fiskar och marina 
djur får i sig plasten och gifterna, som därmed blir 
del av näringskedjan och sålunda även når 
människan.

En familj drömmer om en värld fri från smuts. 
De startar en tvålfabrik! Under tre generationer 
växer företaget till ett internationellt 
konglomerat. Fabriken sprutar ur sig tvål och 
i skuggan av tvåltillverkningen produceras - 
sopor. Världens fräschaste familj blir världens 
största producent av avfall. Avfall som nu flyter 
omkring i världshaven.

Daniel Pennacs humoristiska pjäs Den sjätte 
kontinenten behandlar den multinationella 
industrins framväxt under 1900-talet och 
konsekvenserna av människans rovdrift på 
naturen. Pjäsen är en satir över hur 
västvärldens strävan efter hög levnadsstandard 
har lett till att sopor släppts ut i världshaven i 
en sådan omfattning att skräpet nu bildar en 
hel kontinent – den sjätte kontinenten.

Den sjätte kontinenten
av Daniel Pennac. Från 15 år

SJÄTTE KONTINENTEN - ett konstnärligt och 
tvärvetenskapligt miljöprojekt är ett
samarbete mellan Teater Sagohuset,
institutionen för biokemi och strukturbiologi 
vid Lunds universitet och utställningsarkitekten 
Matlinah Omiti och genomförs som en del av 
Lunds universitets 350-årsjubileum 2017.

SJÄTTE KONTINENTEN

• Teaterföreställningen Den sjätte kontinenten, 
av Daniel Pennac. Sverigepremiär sept 2017
• Teaterföreställningen Fimbulvinter, av
America Vera-Zavala. Urpremiär sept 2017
• Tvärvetenskaplig interkativ utställning om 
hav och plaster i haven
• Workshops för elever, ledda av forskare vid
institutionen för biokemi och strukturbiologi 
vid Lunds universitet

I anslutning till föreställningarna visas en
tvärvetenskaplig interaktiv utställning 
utformad av forskare och studenter vid Lunds 
universitet, Lunds tekniska högskola och 
utställningsarkitekten Matlinah Omiti. 
Publiken tas med på en rundvandring genom 
utställningen, där tillståndet i haven belyses 
och problematiseras på olika sätt. 

Olika ”rum” i rummet skapar en 
dramaturgi och interagerar med publiken. 
Fakta om miljöförstöringen i haven 
visualiseras med ljus, ljud, rörelse och 
illusioner och skapar en karta som alla kan 
utforska. Vetenskapen och forskningen tas 
ut ur laboratoriet och tillgängliggörs på ett 
intresseväckande och interaktivt sätt.

Workshops med experiment & laborationer
Som ett sätt att låta eleverna själva pröva/
testa/utforska plasternas påverkan på våra 
världshav, ges de möjlighet att delta i olika 
experiment och laborationer tillsammans med 
forskarna. Bland annat byggs stora aktuella 
miljöprojekt upp i miniformat, t ex Boyan Slats 
“The Ocean Cleanup” som sjösätts under 2017.

Tvärvetenskaplig utställning

Daniel Pennac 
Daniel Pennac är en av Frankrikes främsta 
författare för barn och unga. Teater Sagohuset 
har tidigare dramatiserat hans bok Vargens 
öga. Pennac har tilldelats priser som Prix 
Renaudot och Prix du Livre Inter. Den sjätte 
kontinenten uruppfördes 2012 i Paris.

Med Sjätte kontinenten – ett scenkonstnär-
ligt och tvärvetenskapligt miljöprojekt, vill 
vi belysa en av vår tids stora utmaningar 
- att rädda vår miljö - och med teaterns, 
humorns och naturvetenskapens hjälp 
inspirera unga till att med mod och kraft 
förändra vår värld. 

Vi vill inspirera till räddningsaktioner för 
den hotade miljön genom att belysa och 
problematisera tillståndet i havet och i 
synnerhet plastens roll i kretsloppet. Vi vill 
väcka intresse för kemi och för naturveten-
skapen som ett undersökande ämne, samt 
förstärka kunskapen om vattnets betydelse 
för livet på jorden.

Syftet med projektet

Projektet består av

Praktisk information

Premiär 30 september 2017
Spelperiod oktober-november
Målgrupp åk 9 och gymnasiet
Längd utställning + föreställning ca 2.30h
Plats Folkparken i Lund, Edmanska huset
Pris Föreställning, utställning och pedagogiskt 
material 150 kr. För skolor i Lunds kommun 
subventioneras halva priset, d.v.s 75kr.
Workshops med laborationer 75kr

Lärarhandledningsmaterial Håll Sverige Rent



SJÄTTE 
KONTINENTEN

Medarrangörer
- Institutionen för biokemi och strukturbiologi vid Lunds universitet
- Avdelningen för Fasta tillståndets fysik, Fysiska institution vid Lunds universitet
- Matlinah Omiti, utställningsarkitekt
- Ekosystemteknik/Environmental Engineering vid LTH

Sponsorer
- PostkodLotteriets Kulturstiftelse
- Region Skåne
- Kulturrådet
- Lunds kommun
- Folke Ljungdahls stiftelse
- The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
- Lunds Renhållningsverk
- Sysav
- VA Syd
- Oscar och Maria Ekmans donationsfond
- Folkuniversitetet

Samarbetspartners
- Lunds 350-årsjubileum
- Hållbar Utveckling Skåne
- Håll Sverige Rent
- Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära vid institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LTH
- Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän
- Lomma kommun, parkförvaltningen
- MARELITT Baltic
- Naturskyddsföreningen i Skåne
- SEA-U Marint Kunskapscenter
- Malmö Återbyggdepå

För information om projektet

046- 12 21 41
teater@sagohuset.nu
www.sagohuset.nu

Teater Sagohuset
Revingegatan 8
223 59 Lund

Revingegatan 8 i Lund, www.sagohuset.nu

- ett scenkonstnärligt och tvärvetenskapligt miljöprojekt


