
100 SÄTT ATT LAGA BARN
En receptsamling om livets början

MÅLGRUPP Årkurs 4-6 

URPREMIÄR 8 februari 2019 

SPELPERIOD Våren 2019

KOREOGRAFI Carl Olof Berg

SCENOGRAFI & KOSTYM Jenny Kronberg 

MEDVERKANDE 2 skådespelare, 
2 dansare, 2 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV  9 x 9 meter, höjd 3,5. 
I måttet ingår publikplatser som vi har 
med oss. Tillgång till logeplatser med 
dusch.

EL 32 A

MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget. 

BYGGTID & RIVTID 5 timmar / 2,5 timmar 

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer 
över 18 år. Dessa personer behöver 
finnas tillgängliga under hela bygg- 
samt rivtiden.

KOSTNAD 5 300 kr + 25 % moms per 
föreställning, 7 900 kr + 25 % moms för 
två föreställningar samma dag. I priset 
ingår hotell, traktamente och resa. 
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.

INFORMATION & BOKNING 
Cathrine Ericson, 0706 42 42 16, 
cathrine.ericson@regionteatervast.se

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

100 sätt att laga barn är en receptsamling över omvårdnad, 
omsorg och längtan att bli till. Om celldelning och livets slump-
generator. Om stjärnfamiljer, kärnfamiljer och självstående  
föräldraskap. Och om hur barnet skapas redan i fantasin och hur 
sedan relationer, förväntningar och situationer formar och fostrar. 
Om alla möjligheter och några till att göra ett barn. 

100 sätt att laga barn är ett möte mellan dans och teater där en 
konditor, en kock, en bambatant och en slaktare tar sig an välkända, 
ökända och okända skildringar om vår stora skapelseberättelse. 

Koreografen Carl Olof Berg har tidigare bland annat regisserat Hopp 
och hinder på Regionteater Väst, Rapport från ett omklädningsrum på 
Västmanlands teater och Skirtpower för Danskompani Spinn. 
Scenograf och kostymdesginer Jenny Kronberg har arbetat med pro-
duktioner som Angels in America på Dramaten, X på Unga Klara och 
Jag ringer mina bröder på Stockholms Stadsteater.

På scen ser vi Furat Jari, Michael Engberg, Helena Lundqvist och 
Michael Tang Markusson.
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