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Research
När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, 
märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack 
för att tanka min bil och fylla på luft i däcken. Men det är egentligen 
inte det som föreställningen handlar om. 

Den handlar om allt det som hände efter. Om att jag inte vågade 
berätta för någon vad som hade hänt. Och att jag sedan, när det 
hade gått några år, fortfarande inte vågade berätta. För att jag 
skämdes över det jag varit med om. För att jag skämdes över att jag 
inte hade berättat. 

Föreställningen handlar om ensamheten och tystnaden. Alla de 
strategier, knep och lögner som jag byggde mitt liv på. Och så 
handlar den om min kropp. Och hur det man är med om, är något 
som kroppen får bära på. Min kropp blev ett objekt, en container, 
något att slänga skit i. Min kropp var nedsmutsad och full av skam.

Vi tänker att den här föreställningen handlar om hur det är att inte 
berätta om vem man är. Den handlar om vem du blir när du berättar. 
Vad vi vet eller inte vet om varandra. Vad vi vågar eller inte vågar 
säga till varandra. Vi säger det med sång och dans. 

Research är en klassrumsproduktion för årskurs 9 och gymnasiet 
som kan spelas nästan var som helst. Inbyggt i föreställningen 
finns ett efterarbete med möjlighet att fördjupa och utveckla 
teaterupplevelsen. Research produceras i samarbete mellan RTV 
Teater och Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern. 

FÖRESTÄLLNING Research

AV Peter Lorentzon, Carolina Frände, 

Mari Hansson, Asynja Gray, Joakim Rindå, 

Ida Svanberg & Daniel Åkerström-Steen

MÅLGRUPP årskurs 9 & gymnasiet

URPREMIÄR maj 2013

SPELPERIOD hösten 2013

PUBLIKSTORLEK 15-30 personer

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 60 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

SCENKRAV Research spelar med fördel i ert 

klassrum, men kan också spelas i andra lokaler

EL 220 V

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BÄRHJÄLP 1 person med lokalkännedom

BYGG- OCH RIVTID 1 timme  / 1 timme

MEDVERKANDE Peter Lorentzon & Mari Hansson

GAGE 3000 kr + 25% moms på faktura per fst inom 
Västra Götaland. 4500 kr 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 marknadsförings-
material till föreställningen. För särskilda 
önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING

Producent Lisa Gröön, 0522-919 87

lisa.groon@regionteatervast.se

TeaTeR DaNS familj BaRN UNGDOm 

RTV DANS
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
Tel 033 - 29 07 90
Fax 033 - 29 07 99
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