
STÅ UPP!
en teaterföreställning för högstadiet om att 
göra skillnad

En gymnastiksal har förvandlats till ett temporärt häkte. 
Härifrån sprids berättelser om motstånd.

Om ett försök att med en rödlistad fjäril stoppa militärens 
verksamhet på Gotland. 
Om den sjungande revolutionen i Baltikum, när 2 miljoner 
människor höll varandra i händerna och bildade en mänsklig 
kedja från Vilnius till Tallinn, och som ledde till baltstaternas 
frigörelse från Sovjetunionen. 
Om grötslevsrevolutionen i Burkina Faso, när kvinnorna gick ut 
på gatan och med slevar och kvastar bokstavligt talat städade 
bort den sittande presidenten. 
Om ungdomarna som flyttade in i kommunhusets entré med 
pingis, stereo och chips för att få gehör för sitt behov av en 
fritidsgård.

Vad får medborgare göra för att upprätthålla demokratin?
Vad kan vi göra?
Vad bör vi göra?

Stå upp! är en av Regionteater Väst tre nya teaterproduktioner 
som alla utgår från den amerikanske professorn och Right 
Livelihood-pristagaren Gene Sharps 198 metoder för 
icke-vålds aktivism. Föreställningen bygger på dokumentärt 
material från nu och då, från Sverige och övriga världen. 

För manus och regi svarar Stina Oscarson, 
som i vinter också är aktuell med boken 
Tror du att du kan förändra världen utan 
att anstränga dig? med illustrationer 
av Sara Granér.
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MANUS & REGI Stina Oscarson

SCENOGRAFI & KOSTYM Bonthrop

MUSIK Tomas Elfstadius

MÅLGRUPP Årkurs 7-9 (13-15 år)

URPREMIÄR Februari 2018

SPELPERIOD Våren 2018

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 70 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

MAXPUBLIK 55 elever + lärare

LOKALKRAV Spelas endast i gymnastiksalar. Vi 
använder oss av utrustning (bänkar, plintar, 
mattor etc) från gymnastiksalen. Minsta 
golvmått 7 x 9 meter. Minst 3,5 meter takhöjd. 
I måttet ingår publikplatser som vi har med 
oss. Två omklädningsrum i direkt anslutning till 
gymnastiksalen.

EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändigt

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  3 tim / 1,5 tim

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 3 skådespelare + 2 tekniker 
På scen: Rebecca Hayman, John Lalér och  
Misagh Sharifian

KOSTNAD 5000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 7500 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). Vi bokar hotell.

ÖVRIGT  Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning till föreställningen.  
För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING 
Producent Lisa Gröön 
0738 19 19 87
lisa.groon@regionteatervast.se
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