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Efterarbete
Scenerna i My Life
Rollerna
Jackson: Hyresvärd, Polis, Affärsman
Joseph: Gängledare; Alkoholiserad pappa; Domare
Gidraff: Gatukille
Daniel: Gatukille
Jenipher: Storasyster till Jane och Grace; Polis
Jane: Mellansyster; blir gatuflicka
Grace: Lillasyster; blir gatuflicka

Introduktion
Alla berätta vad de heter och vilka roller de spelar
Scen 1 – Killarna på gatan köper av lim
Scen 2 – Hemma; Jane lagar mat som bränns vid. Grace kommer från skolan och är
bäst i klassen;
Småsystrarna leker med Jeniphers smink och skor
Scen 3 – Hyresvärden kommer för att få hyran
Scen 4 – Läggdags för flickorna - finns inte mat.
Scen 5 – Pappan kommer hem full och vill ha mat med kött.
Polisen kommer. Pappan blir bli arresterad och tas till polisstationen.
Scen 6 – Systrarna sover och väcks; Jane måste städa, Grace ska till skolan
Scen 7 – Hyresvärden kommer och ska ha hyran. Kastar ut alla eftersom de inte kan
betala.
Scen 8 - Flickorna letar efter mat på soptippen och möter sin storasyster.
Scen 9 – Gatukillarna kommer in och ta maten somvsystrarna hittat.
Scen 10 – Joseph erbjuder Jenipher tre arbeten; stjäla - strippa – tigga
Scene 11 – Hela gruppen stjäl pengar/mobil av en förbipasserande man
Scen 12 – Stölden firas med dans; Joseph vill ha det som stulits. Blir hotfull.
Scen 13 – Polisen kommer och arresterar alla.
När de kommer till polisstationen får alla högre ålder än de säger.
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Scen 14 – Gidraff får alla att dansa i cellen. Polisen avbryter.
Scen 15 – Polisen tvingar alla att städa cellen med sina händer
Scen 16 – Alla visar hur de skulle vilja ta död på polisen tills han kommer in och
avbryter.
Scen 17 – Polisen hinner inte ge mer straff eftersom han får samtal från sin chef som
meddelar att Rädda Barnen ska göra en inspektion. Alla släpps snabbt ut ur cellen.
Scen 18 – Domstolen: Polisen får 5 års fängelse - barnen jublar.
Scen 19 – Att polisens fått fängelse firas med dans och musik. Alla deltar.
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