
JUSTINE
Justine har fått sitt namn efter justice - rättvisa

Justine är speciell, stark och vågar mer än de flesta. Justine 
vet bestämt vad rättvisa är. Justine vet också att du duger som 
du är. Du är fantastisk och unik och behöver inte vara som alla 
andra. Att vara olika är bra!

Justine leker med innanförskap och utanförskap. Innanförskap 
kan vara att ingå i en grupp, höra till, men också att ha 
kontakt med sig själv. Går det att vara utanför gruppen, men 
ändå känna ett innanförskap? Justine undersöker vad frihet 
kan vara. Kanske är det motsatsen till struktur, organisation 
och system?

Visst måste det väl finnas olika sätt att leva sitt liv, vara och 
klä sig på! Med humor, men också med djup och respekt tar 
detta dansverk livet på allvar.

Alla har rätt att vara som de är. Och rättvisan måste finnas! 
Koreografen Charlotta Öfverholm har tillsammans med 
scenografen Elle Kunnos de Voss skapat ett rum där fantasin 
får utrymme, där var och en är unik och hjälper oss att vilja 
skipa rättvisa.

På scen ser vi Moa Sobelius, Rasmus Skaremark-Solberg och 
Michael Tang Markusson. 

 

MÅLGRUPP Årskurs 4-6 (10-12 år)

NYPREMIÄR April 2018

SPELPERIOD 2018, vecka 15-18 & 45-50

KOREOGRAFI Charlotta Öfverholm

SCENOGRAFI & KOSTYM Elle Kunnos de Voss

KOMPOSITÖR Tomas Elfstadius

MEDVERKANDE 3 dansare, 2 tekniker, 1 repetitör

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

ANTAL FST PER DAG 2 st i samma lokal

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV Golvyta/scen: bredd: 9 m, djup: 10 m.  
Inkluderar sittplatser. Takhöjd: 2,5 m.  
Tillgång till logeplatser med dusch.  

EL 2 x 10 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändig

LJUS/LJUD  Vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID 5 timmar (från ankomst till 
spellokalen) / 2,5 timmar riv. Övrig förberedelsetid 1 
timme. Om vi behöver lägga dansgolv, tillkommer 2 
timmar. 

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

KOSTNAD 5000 kr + 25% moms. (7500 kr + moms, för 
två föreställningar samma dag i samma lokal) I priset 
ingår hotell/traktamente/resa. 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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REGIONTEATER VÄST 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
020- 50 40 75
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