
MAGNET
En klassrumsföreställning om attraktion, demokrati och 
grupptryck

Välkommen in i en värld av granitgrå kraft och elektronisk 
stämning där två dansare stämmer av, mäter och väger 
energin i dig och mellan varandra. Vi blir järnstoft, magneter 
och kraftfält. De utforskar hur vi påverkar varandra i rummet 
och vem som bestämmer. Om någon bestämmer. Och vad det 
gör med oss andra. Den egna viljan finns där, men hur beter 
den sig? Hur hör vi den? 

Magnet är en klassrumsföreställning som handlar om jaget 
och gruppen. Om attraktion, påverkan, demokrati och 
grupptryck. Om mötet mellan människor och allt vi gör för och 
mot varandra och hur det påverkar oss. Hur vi dras in i, med 
på och iväg ur olika sammanhang. Magnet är fysisk upplevelse 
som ekar kvar i kroppen när en lämnar rummet och som rör 
om i landskapet inuti varje person. 

Ett mål med föreställningen är att öppna upp för tankar kring 
gruppdynamik och de krafter som påverkar. Hur vår egen roll i 
samspelet rör om och berör genom handlingar och beteenden. 

Publiken är delaktig och bjuds in i olika mönster och får 
stundtals möjlighet att bestämma var föreställningen ska ta 
vägen. Vi delar på kraften. 

För idé och koreografi ansvarar Maria Ulriksson, dansare 
och koreograf på Regionteater Väst. Maria har tidigare 
koreograferat Silent Disco, en föreställning som spelats mer 
än 60 gånger runt om i Västra Götaland. Som dansare har hon 
jobbat med Helena Franzén, Martin Forsberg och 
Mari Carrasco, för att nämna några.

Dansare i föreställningen är 
Jessica Andrenacci och Jimmie Larsson. 
 

MÅLGRUPP Årskurs 7-9 (13-15 år)

URPREMIÄR 6 november 2018

SPELPERIOD 2018, vecka 45-50

KOREOGRAFI Maria Ulriksson

KOMPOSITÖR Tomas Elfstadius

MEDVERKANDE 2 dansare, 1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 35 min

ANTAL FST PER DAG 2 st på samma skola

MAXPUBLIK 1 skolklass, 30 elever

LOKALKRAV Klassrum eller liknande lokal som håller  
minst 20 grader.

LJUS/LJUD  Vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID 1 timme / 0,5 timme

KOSTNAD 3 500 kr + 25 % moms på faktura per 
föreställning inom Västra Götaland. 5 000 kr för två 
föreställningar samma dag. I priset ingår hotell, resa 
och traktamente. Vi bokar hotell.

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
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