
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

LILLA SPÖKSONATEN
ett dansmysterium

Ett spökigt, mystiskt och läskigt dansmysterium, med inspiration 
från Strindbergs klassiska drama - Spöksonaten.

Vinden viner. Det är mörkt och huset framför oss verkar röra sig! Var 
har vi hamnat? Någon flåsar mig i nacken och med ett långt utdraget 
gnissel öppnas en dörr. Helt plötsligt befinner vi oss på teparty.

En vänlig själ guidar oss mellan knarrande golvplankor, mumier och 
en och annan vålnad. Vi närmar oss med bultande hjärtan husets 
inre, där vad som helst kan hända. 

Följ med in – om du vågar…

Lilla Spöksonaten är koreograferad av Camilla Ekelöf, som tidigare 
var konstnärlig ledare på Regionteater Väst i Borås. Musiken är 
komponerad av teaterns huskompositör Tomas Elfstadius och kostym, 
scenografi och mask är gjord av Tomas Sjöstedt. Föreställningen hade 
sin urpremiär i februari 2012, i samband med Strindbergsåret. Den 
spelades även under 2013, då den också gjorde en turné till Tanzania.
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KOREOGRAF Camilla Ekelöf

SCENOGRAFI & KOSTYM Tomas Sjöstedt

MUSIK Tomas Elfstadius

MÅLGRUPP årskurs 2-4 (8-10 år)

NYPREMIÄR Februari 2018

SPELPERIOD våren 2018 (vecka 6-12)

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 50 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV 
Golvyta/scen, bredd: 9 m   
Golvyta/scen, djup: 9 m  
Takhöjd: 3,5 m 
Måtten inrymmer publikplatser  
som vi har med oss  
Sviktande golv (ej betong).  
Logeplatser med duschar.

EL 16A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD  Vi tar med eget.

BYGGTID & RIVTID 
5 timmar från ankomst till lokal. Rivtid: 2,5 
timmar. Övrig förberedelsetid 1 timme.  
Om vi behöver lägga dansgolv tillkommer 2 
timmar.

BYGG & BÄRHJÄLP 2 personer över 18 år. En person 
behöver finnas tillgänglig under hela bygg- samt 
rivtiden. 

MEDVERKANDE  
5 dansare, 1 musiker, 2 tekniker samt 1 repetitör

PRIS 5000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 7500 kr för föreställning 
nummer 2 samma dag i samma lokal. I priset 
ingår allt (hotell, traktamente och resa). Vi bokar 
hotell.

ÖVRIGT Vi har lärarmaterial i anslutning till 
föreställningen. För särskilda önskemål,  
kontakta oss.  

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

REGIONTEATER VÄST 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2

020 50 40 75
info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


