
love bombing
TEATERFÖRESTÄLLNING OM KÄRLEK OCH RESPEKT FÖR DE YNGRE SKOLBARNEN

I Love Bombing möter vi Love Lövs armé som är ute på uppdrag – att 
lära ut reglerna om hur vi ska visa kärlek till varandra. Vi får lära oss 
exakt hur en kram ska gå till och att vi aldrig får säga nej till ett förlåt 
eller ett frieri. Om vi alla bara gör rätt hela tiden och följer Love Lövs 
regler kommer vi att belönas med lycka i alla våra da ŕ. Eller?

Närhet och kärlek är något av det viktigaste som finns för ett barn. 
En viktig del är också behovet av integritet. Att få välja hur en vill 
uttrycka sin kärlek, när och på vilket sätt som en tar emot andras 
kärlek, bör vara varje barns eget val.

Love bombing är en fartfylld teaterupplevelse som undersöker 
relationer och normer på ett lekfullt sätt.

Av Christofer Bocker, Maurits Elvingsson, Anna Engberg och Ellen Lion 
Siöö.

 

MÅLGRUPP Årskurs F-2 (6-8 år)

URPREMIÄR September 2015

NYPREMIÄR Augusti 2016

SPELPERIOD Hösten 2016

PUBLIKSTORLEK 60 elever + 6 vuxna

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 45 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

SCENKRAV Bredd 9 meter. Djup 7 meter, 

Höjd 3,5 meter. I måttet ingår publikplatser.

EL 32 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGG- OCH BÄRHJÄLP 2 personer

BYGG- OCH RIVTID 3 tim  / 1,5 tim

MEDVERKANDE 3 skådespelare, 2 tekniker

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). RTV bokar hotell.

ÖVRIGT 

Vi har samtalshandledning och 

marknadsföringsmaterial till föreställningen. 

För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING

Producent Ida Svanberg

0768-54 41 67

ida.svanberg@regionteatervast.se

TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

RTV TEATER
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla
Tel 020-50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


