
gympan
och den alternativa världsordningen

Hösten 2016 turnerar Regionteater Väst med en helt ny föreställning 
för årskurs 3-5. Vi spelar föreställningen i gympasalar och rummet i 
sig utgör en fond för berättelsen. 

Gympan - ett rum med ribbstolar längs en vägg, lukten av tjockmattor 
och plintar. Droppet från den där duschen som inte går att stänga 
av helt. När vi på teatern tänker på gympan dyker ord som makt, 
prestation, blodsmak, svettlökar, redskap, rytm, lagsport, kropp, 
tvång, rädsla, lek, tävling och otillräcklighet upp. Vilka associationer 
får ni? Vilka bilder får barnen själva? Vad pågår just nu i gympasalar 
runt om i Västra Götalandsregionen?

Tillsammans med barn i målgruppen undersöker vi, svettas och 
arbetar fram föreställningen som på ett plan kan komma att handla 
om gymnastiksituationen och de gemensamma erfarenheterna kring 
gympan. På ett annat plan vill vi utforska dynamiken inom en grupp, 
individens roll och hur solidaritet kan gestaltas idag. Vilka hierarkier 
vill vi ifrågasätta eller bevara? Kan gympan ses som en bild av en 
världsordning, ett samhälle i miniformat?

Regionteater Väst kommer till skolan/gympasalen med tre 
skådespelare, en musiker och två tekniker. Tillsammans med era elever 
undersöker vi gympan och världsordningen med scenkonsten som 
verktyg.

Vi ser fram emot att ses!

 

MANUS Processarbete

REGI Johanna Larsson

SCENOGRAFI/KOSTYM Ulf Ökvist

MÅLGRUPP Årskurs 3-5

URPREMIÄR 9 September 2016

SPELPERIOD Höst 2016

PUBLIKSTORLEK 50 elever + lärare

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 60 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

LOKALKRAV Spelas endast i gympasalar. 

Ca 12x12 meter. I måttet ingår publikplatser.

EL 16 A

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGG- RIV OCH BÄRHJÄLP Vaktmästare/person med 
god kännedom om lokalen behövs ca 30 min vid 
ankomst.

BYGG- OCH RIVTID 1,5 tim  / 1,5 tim

MEDVERKANDE 3 skådespelare, 1 musiker

+ 2 tekniker

KOSTNAD 5000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 7500 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. 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 Julia Boström

0725-309197

julia.bostrom@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


