
världsrekordet
en scenkonstföreställning för högstadiet

Regionteater Väst tänker slå ett världsrekord! Vi vet inte riktigt vilket 
och inte heller riktigt hur vi ska göra det … Men vi tänker försöka!

För att göra det skapar vi det bästa laget: Dansare, tekniker, 
kompositör, skådespelare, rekvisitör, producent, koreograf. Vi läser 
coachningsböcker för inspiration och tar hjälp av utomstående 
experter på teamarbete. Vi sätter upp ett gemensamt mål, vi 
ger varandra mod att anta utmaningen, vi svettas och kämpar 
tillsammans. Kort sagt – vi gör varandra bra. Hela vägen in i kaklet.   
Dä ä bar å åk.

Den interaktiva föreställningen VÄRLDSREKORDET är vår höghöjds-
träning. Där ord och kropp, musik och rum möts visar vi våra styrkor 
och svagheter. Sedan, efter sju veckors turné och möten med 2000 
högstadieungdomar, är vi redo för vår egen titelmatch, vår OS-final, 
vårt Super Bowl. Den helt unika föreställningen REGIONTEATER VÄST 
FÖRSÖKER SLÅ ETT VÄRLDSREKORD kommer att ges endast en enda gång i 
slutet av oktober 2016. Och då gör vi det – slår ett världsrekord!

VÄRLDSREKORDET är en samproduktion mellan RTV Dans och RTV Teater 
och görs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen.

 

REGI & KOREOGRAFI Camilla Ekelöf tillsammans med 
de medverkande

MUSIK Tomas Elfstadius

RUM & KOSTYM Lena Sandgren

MÅLGRUPP Årskurs 7-9 (13-15 år)

URPREMIÄR 9 september 2016

SPELPERIOD vecka 37-43 2016

PUBLIKSTORLEK 50

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 60 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

BYGGYTA 9x14 meter, takhöjd min 3,5 meter. 

I måtten ingår publikplatser. 

EL 32 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGG- RIV OCH BÄRHJÄLP 2 personer

BYGG- OCH RIVTID 3 tim  / 1,5 tim

MEDVERKANDE 9 personer: dansare, skådespelare, 
musiker och 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 Lisa Gröön

0738-19 19 87

lisa.groon@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


