Våga Vara!
(velig, vilsen & vettskrämd)

MÅLGRUPP Vuxna
MEDVERKANDE Sara Glaser & Fia Forslund
REGI Helena Röhr

Vera har blivit lämnad. Hon använder texter, poesi och
dramatik för att ta sig framåt och uppåt. Hon speglar
sig i den kris som Hamlet går igenom, och genom hans
monolog Att vara eller inte vara, tar hon sig fram till
olika stationer på sin väg. Att vara övergiven. Att vara
arg. Att sörja. Att skratta åt eländet. Att sörja igen.
Våga Vara! är en teaterkonsert, med en sjungande
skådespelerska och en slagverkare. Två kvinnor som
med humor och allvar tar oss igenom texter av allt från
Shakespeare till Kristina Lugn. Blandat med låtar av bl.a
Prince, Sinead O’Connor, Bellman, Kate Bush, Bo
Kaspers Orkester och U2 blir det en resa genom de
landskap vi människor besöker när vi någon gång är i
kris.
Musiken och låtarna får berätta om hur det känns att
åka ner i ett mörker efter att ha blivit lämnad, men
också om att ta sig upp igen, till en plats som är
alldeles ny.

URPREMIÄR
30 september 2017
SPELPERIOD
Sep-dec 2017
LÄNGD 		
1 timme
PUBLIK 		
120 pers (max)
MAX YTA
7m bredd x 3m djup x 3,5m takhöjd med medhavd scen*
MIN YTA		
3,8m bredd x 2,5m djup x 2,7m takhöjd med medhavd scen*
MÖRKLÄGGNING
Önskvärt
ELKRAV		
16 A Europahandske
TILLGÅNG TILL LOKAL 3,5h innan föreställning
BYGG-/RIVTID
3h / 1,5h
BÄRHJÄLP
2 personer (minst 18 år), varav en under hela byggtiden

PRIS
Kalmar län: 8 000 kr
Blekinge/Kronobergs län: 10 000 kr
Övriga Sverige: 8 000 kr+resor,
traktamente och boende
INFORMATION OCH BOKNING
Andreas Bernthsson
andreas@byteatern.se
0480 – 43 44 48

*föreställningen kan även spelas på befintlig scen i lokalen förutsatt att scenytan
håller angivna mått, takhöjden blir dock 45cm lägre än angivet.

Byteatern Kalmar Länsteater
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Tel växel 0480-49 69 40
http://byteatern.se

