
TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

troll i utkanten av 
samhället
en föreställning för år 2-4

Välkommen till utkanten av samhället. Till de avsides platserna. 
Till trollen. De som inte platsar, har råd eller sticker ut för 
mycket. De som aldrig har familjeaktiviteter, fotbollsturneringar, 
födelsedagsfiranden eller fredagsmys. De som måste återanpassas 
och sluta störa.

Här ska några udda existenser sätta upp en teaterföreställning för 
barn men mitt under förberedelserna påminns de om De Andra. 
De som ligger och myser i nytvättade one piece-overaller i fluffiga 
hörnsoffor och kollar på Postkodsmiljonären på nya 75 tums 3D TVn. 
Äter sig mätta på lyxtacospizzan och sträcker sig efter godisskålen.

Troll i utkanten av samhället är ett omoraliskt och sedelärande 
äventyr om Vi och Dom, där publiken involveras från allra första 
början. Knivar kastas, troll avslöjas. Men framförallt får människor 
upprättelse. Här tröstas det, leks och hålls födelsedagskalas för de 
som aldrig blivit firade.

Troll i utkanten av samhället är uttagen till Bibu 2016 och vann 
dessutom utmärkelsen Årets politiska scenkonstföreställning på 
Scenkonstgalan i Göteborg i december 2015.

 

PRODUKTIONSTEAM

Julia Boström, Jan Coster, Jimmy Dahlqvist, Mari 
Hansson, Bim King, Ulrika Kärrö, Peter Lorentzon, 
Charlotta Nylund, Fredrik Petersson, Anna Sjövall, 
Helena Wilén

MÅLGRUPP Årskurs 2-4 (8-11 år)

NYPREMIÄR November 2016

SPELPERIOD November 2016 – maj 2017

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 60 minuter

ANTAL FST PER DAG 2 st

TEKNISKA KRAV

Vi spelar föreställningen i annorlunda lokaler 
som vi hittar i samarbete med arrangören.

Några grundkrav:

Minsta mått vid 60 barn/föreställning: 80 kvm.

Takhöjd minst 3 meter.

El 220 V.

Toalett ska finnas i eller i nära anslutning till 
lokalen.

Både föreställningslokal och toalett ska vara 
tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Värme och ventilation ska finnas.

Lokalen ska ha två utgångar. Utrymningsdörren 
ska leda ut, ej vidare in i huset.

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 marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning i anslutning till föreställningen. 
För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING
Lisa Gröön, 0738-19 19 87
lisa.groon@regionteatervast.se

RTV TEATER
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla

Tel 020-50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se


