
LÄRARPROGRAM

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE 

INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA.

BETWEEN
En devising-produktion från Regionteater Väst*

REGI: Cilla Jelf

SCENOGRAFI OCH KOSTYM: Maria Sjöstrand

MASK: Linda Boije af Gennäs

LJUSDESIGN: Jonas Karlsson

LJUDDESIGN: Reinhold Erzmoneit

PÅ SCEN: Jan Coster, Rebecca Hayman och Anna M Persson

PRODUCENT OCH TURNELÄGGARE: Julia Boström

TILLVERKNING KOSTYM: AnnSofie Kann

TILLVERKNING SCENOGRAFI OCH REKVISITA: Marianne Järpedal, 

Ina Nyholm, Ulf Ökvist

TEKNIK: Jimmy Dahlqvist, , Stellan Lundqvist, 

Fredrik Petersson, Håkan Wester samt praktikant från 

STDH, Christian Abrahamsson

TURNETEKNIKER: Jonas Karlsson och Fredrik Petersson

DANSPEDAGOG: Anneli Stillbäck

SÅNGPEDAGOG: Lotta Gustavsson

PEDAGOG SKAPANDE SKOLA: Ina Nyholm

KOMMUNIKATION: Matilda Adolfsson, Tina Axelsson

GRAFISK FORM: Foajé

FÖRESTÄLLNINGSFOTO: Ola Kjelbye

KONSTNÄRLIG LEDARE: Cilla Jelf

CHEFSPRODUCENT: Ida Ivarsson

TEKNISK CHEF: Jan Owe Ericson

KOMMUNIKATIONSCHEF: Anna Ahnstedt Mitle

VD: Olof Lindqvist

I föreställningen hör vi musik av: 
Moa Lignell - When I held ya
Justin Bieber – Baby (instrumental version)
Johan Skugge och Jukka Rintamäki - Battlefield 3 Main Theme
Adele – Someone like you och Rolling in the deep
Dessutom har vi översatt några låtar till svenska som 
framförs live: 
Cyndi Lauper – True colors
Chris Medina – What are words
Justin Bieber – Baby
Ett särskilt tack till de skolklasser vi har fått träffa och 
besöka med vårt undersökande teaterlabb. 
Stångenäskolan, Mariedalsskolan, Åsebro skola, Strömskolan, 
Regnbågsskolan, Hogstorpskolan, Norgårdenskolan, 
Norrskolan, Herrestadskolan, Äsperödskolan, Noltorpsskolan, 
Hyssnaskolan, Hallenskolan

*Med devising-produktion menar vi att föreställningen inte 

utgår från ett skrivet manus utan är skapad av produktions-

teamets kollektiva insatser. I arbetet med Between har vi 

utgått från möten med 286 mellanstadieelever i Västra Götaland.

Hej!

När jag för ett år sedan besökte en klass 5 i 

Mölndal för att arbeta med fiktiva dagböcker, 

kom jag att tala med en elev som tyckte att det 

var tråkigt och svårt att skriva. Vi pratade om hur 

det kunde blir roligare att hitta på historier. 

Samtalet kom att handla om datorspel, 

in-games-relationer och pedofiler. För mig var 

det ett omtumlande möte. Jag fick en mycket 

konkret och tydlig bild av en 11-årings verklighet 

beskriven för mig, men för mig var berättelserna 

nya, okända och ganska skrämmande.

För några år sedan gjorde vi på Regionteater Väst 

en processbaserad föreställning om 15-åringar. 

Vi skapade en föreställning som byggde på 

möten med målgruppen. Närheten till publiken 

gjorde att vårt arbete blev fyllt av specifikt, 

oväntat, komiskt, sorgligt och för oss tidigare 

okänt material.

Grunden till Between är det material som vi 

samlat in i mötet med 286 elever i 10-12-

årsåldern i Västra Götaland. Vi tog med oss en 

hamsterbur, en drömlåda, ett klotterplank, en 

intervjugardin, en lillebror i trä, enkäter, dikta-

foner och en videokamera till skolorna. Tillsam-

mans med eleverna byggde vi upp olika stationer 

i klassrummet som alla sen fick besöka som de 

ville.

Det har varit en utmanande, rolig och mycket 

intensiv process att göra teater av tweeniesars 

intressen, drömmar, rädslor och berättelser.

Hjärtligt välkomna och mycket nöje!

Cilla Jelf
Regissör och konstnärlig ledare Regionteater Väst

PS Vi är alltid intresserade av nya möten med elever och 
lärare. Maila gärna mig, cilla.jelf@regionteatervast.se 
om ni vill fortsätta dialogen efter föreställningen. Eller 
om ni vill vara en del av vårt skapande arbete i framtida 
produktioner. DS
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Fotot kommer från ett av våra 
klassrumsbesök under förarbetet till föreställningen.

Foto: Ola Kjelbye
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