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DOTTERN 

En klassrumsföreställning för högstadiet. 

”Hej Pappa! Det är konstigt för ibland känns det som jag håller 
tillbaka för jag tänker att du är ömtålig. Att du faktiskt inte vet 
hur saker och ting ligger till här ute. Att du tror på allt det där 
du har sagt till mig. Det är som att det finns en liten värld och 
så finns det en stor värld. Och jag som kanske borde vara i den 
lilla världen, jag är i den stora världen. Och du är i den lilla 
världen.”

Dottern är en nyskriven monolog för högstadiet av Lisa Lindén. 
En far/dotterrelation som handlar om kärlek, rastlöshet, tabletter 
och pulver. Pappan besöker en klass på dotterns gamla skola 
med ett behov av att berätta. Publiken får ta del av pappans 
försök till att fortsätta tro på sitt barn trots preparaten som 
bygger lögner mellan dem. 

Dottern är en pjäs om närhet, men också om livets skitiga 
stunder och platser ifrån vilka dottern skriver ett brev till sin 
pappa. Det är ingen helveteshistoria - det var inte det från 
början i alla fall. 

FÖRESTÄLLNING Dottern 

MANUS Lisa Lindén

REGI Ulf Michal

MÅLGRUPP Årskurs 7-9 (13-15 år)

URPREMIÄR 12 september 2014

SPELPERIOD Hösten 2014

PUBLIKSTORLEK 1 klass/30 elever

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

SCENKRAV Klassrum

EL 220 V

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGG- OCH BÄRHJÄLP 1 person (lokalkännedom)

BYGG- OCH RIVTID 1 tim  / 30 min

MEDVERKANDE Michael Engberg + 1 tekniker

KOSTNAD 3000 kr + 25% moms på faktura per 
fst inom Västra Götaland. 4500 kr + moms för 2 
föreställningar samma dag, på samma skola/plats. 
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 Charlotta Byberg, 0522-154 25

charlotta.byberg@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

LISA LINDÉN debuterar som manusförfattare 
med pjäsen Dottern. Hon har tidigare gett ut 
boken ”Det dom inte sa – om hur jag blev 
feminist” och arbetar på Regionteater Väst 
som dramaturg. 

ULF MICHAL regisserade senast på 
Regionteater Väst föreställningen ARG 
2010. Sommaren 2014 är Ulf Michal även 
aktuell med att regissera Bredfjällspelen på 
Bredfjället, Ljungskile. 

MICHAEL ENGBERG är en del av Regionteater 
Västs fasta ensemble och är under våren 
2014 aktuell med Rösträtten för högstadiet. 


