MÅLGRUPP Årskurs 7–9
URPREMIÄR 8 februari 2019
SPELPERIOD Våren 2019
REGI Peter Elmers
MEDVERKANDE 3 skådespelare,
1 tekniker
FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 50 min
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i
samma lokal.
MAXPUBLIK 30 elever
LOKALKRAV Ett klassrum utan insyn från
korridor som vi kan disponera minst
1 tim innan första föreställning, mellan
föreställningar och minst 30 min efter
andra föreställning.

EL 220 V
LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget.
BYGG- OCH RIVTID 1 tim/30 min
BÄRHJÄLP En person med lokalkännedom
som tar emot oss på skolan.
KOSTNAD 3 700 kr + 25 % moms per
föreställning, 5 300 kr + 25 % moms för
två föreställningar samma dag. I priset
ingår hotell, resa och traktamente.
Vi bokar hotell. Priserna gäller inom
Västra Götaland.
ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial
och samtalshandledning i anslutning till
föreställningen.
För särskilda önskemål eller behov kring
tillgänglighet, vänligen kontakta oss.

DILEMMA

En interaktiv föreställning där publiken bestämmer
Det är valår i år. Igen. Eller ska vi säga valdag? Valminut? Vilken
tröja ska du ta på dig? Vilken sida ska du läsa i tidningen? Vem
tvingas du svika för att hålla löftet till någon annan?
Vi måste ständigt välja. Beroende på hur vi väljer sätts våra liv i
rörelse och riktning, vissa val tycks få enorm konsekvens medan
andra knappt märks. Ibland upplevs det stora avgörande valet
mycket enklare än det där lilla, enkla, triviala. Om det verkligen
är vi själva som väljer?
Hur vi väljer påverkar också vår omgivning. Likt en fjärils vingslag
som sägs kunna orsaka en orkan på andra sidan jorden - vad vet vi
om vilken verkan våra val och handlingar får för andra?
Dilemma är en klassrumsföreställning för högstadiet där du som
publik styr över vilken riktning berättelsen tar, hur den utvecklas
och slutar. Med ett alldeles demokratiskt och anonymt röstningssystem avgör du varje vägval. Makten att välja ligger i dina
händer… Om du kan?
Peter Elmers har bland annat regisserat Bröderna Lejonhjärta på
Borås Stadsteater. Han har även haft regiuppdrag på Regionteatern
Blekinge Kronoberg och Estrad Norr i Östersund.
Skådespelare: Andreas Ferrada Noli, Rebecca Hayman, John Lalér

INFORMATION OCH BOKNING
Lisa Gröön, 0738 19 19 87,
lisa.groon@regionteatervast.se

WWW.REGIONTEATERVAST.SE
info@regionteatervast.se, 020 50 40 75

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
En del av Västra Götalandsregionen

