
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

till oz
välkommen till oz!

Med föreställningen Till Oz har Regionteater Väst tagit sig an en 
riktig klassiker. Här bjuds publiken in till historien om Dorothy och 
hennes vänner. Med eleganta ljudkollage från originalfilmen från 
1939 tillsammans med komponerad musik har en sagovärld skapas, 
men där inga val är enkla.

Vår dansföreställning tar avstamp i boken Trollkarlen från Oz, 
som gavs ut redan 1900. Frågor om identitet, lojalitet och livets 
alla möjligheter och svårigheter är såklart lika aktuella idag. 
Genom att gestalta även det mörka, lite äckliga och motbjudande 
blir karaktärerna bilder för mänskliga dilemman. Hur beter sig 
egentligen en människa utan hjärna? Eller hjärta? Är alla kroppsdelar 
lika värdefulla och hur ser vi på någon som befinner sig utanför 
normen?

Historien börjar med orkanen som förflyttar oss till det främmande 
landet Oz. I scenrummet får betydelsebärande föremål som en 
silversko, en höbal, en uppstoppad kråka eller ett litet hus skapa 
drömmen om ”landet där uppe”. Föremålen integreras i berättelsen 
och i dansarnas kostymer. 

Dorothy, Fågelskrämman, Plåtmannen, Lejonet och Trollkarlen ser 
fram emot att möta er! Följ med in till vårt Oz!

Koreografen Örjan Andersson gästade för första gången Regionteater 
Väst under hösten 2016, tillsammans med kompositören Hans 
Appelqvist och kostymören Bente Rolandsdotter. 
 

”Det tar inte lång tid att förälska sig i karaktärerna med sina 
fantasifulla kostymer. // Det märks att de vill utmana sin publik att 
associera till den verklighet de själva befinner sig i. Att faktiskt
hantera den där jobbiga frågan: ”Vem är jag i denna stora läskiga 
värld”?” Sara Kirudd, Bohusläningen

 

KOREOGRAFI Örjan Andersson

MUSIK/RUM Hans Appelqvist

KOSTYM Bente Rolandsdotter

MÅLGRUPP Årskurs 5-7 (11-13 år)

URPREMIÄR 9 september 2016

SPELPERIOD Hösten 17 + våren 18

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 45 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK  125 elever

LOKALKRAV Bredd 9 m, djup 8, höjd 5,30 

(scen/salong)

Vi behöver tillgång till tomma rår i taket.

EL 32 A

MÖRKLÄGGNING Ja!

LJUS/LJUD  Vi tar med ljus men använder befintligt 
ljud. 

BYGGTID & RIVTID  5 tim  / 2,5 tim

Övrig förberedelsetid 1 timme. 

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 5 dansare, 2 tekniker

KOSTNAD 7000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 10500 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). RTV bokar hotell.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial 
och samtalshandeldning i anslutning till 
föreställningen. För särskilda önskemål,    
kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING

Turnésamordnare Cathrine Ericson

 0706 42 42 16

cathrine.ericson@regionteatervast.se

RTV DANS 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
020- 50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


