
kommunen
En förändrande föreställning

Hur kan vi ändra på det som vi tycker är fel och orättvist? Vad har du 
för makt i samhället du bor i? Kan du förändra den plats där du bor 
eller är det platsen som förändrar dig?

I föreställningen Kommunen möter vi människor som på något vis 
vill förändra platsen de bor på. De startar ett parti eller bränner ner 
ett hus. De styr alla blicken mot kommunhuset, höjer rösten ditåt, 
för det är där makten finns. Eller är det så? Är det inte alla som har 
makten och de som bestämmer tar bara emot makten? Lyssnar på 
makten, väger den i sina händer.

När upplever du motstånd? Är motstånd något negativt eller 
positivt?

Motstånd kan se så olika ut. Lika mycket som att göra motstånd mot 
stelbenta strukturer och förlegade fördomar, lika mycket kan det 
vara ett motstånd att ta sig upp om morgnarna. Möta blicken. Gå 
förbi den där busshållplatsen. Vilka kamper utkämpar du idag? Mot 
själva hemmaplan, sockensamvaron. Mot Kommunen. Mot dig själv. 

Föreställningen är en del av Regionteater Västs tema Motstånd 
och bygger på intervjuer med människor i en av Västra Götalands 
kommuner.

På scen ser vi Michael Engberg, Rebecca Hayman, Furat Jari och 
Jenny Nilsson. 

 

REGIONTEATER VÄST
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla

Tel 020 50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se

MÅLGRUPP Årkurs 8-9 (14-15 år)

URPREMIÄR September 2018

SPELPERIOD Hösten 2018

REGI Johanna Larsson

TEXTER Kristian Hallberg

SCENOGRAFI & KOSTYM Linda Wallgren

MEDVERKANDE 4 skådespelare, 2 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 70 min

ANTAL FST PER DAG 2 i samma lokal

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV Bredd 9 meter. Djup 7 meter, Höjd 3,5 
meter. I måttet ingår publikplatser som vi har  
med oss. 

EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändigt

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  3 timmar / 1,5 timmar

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer över 18

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). Vi bokar hotell.

ÖVRIGT  Vi har marknadsföringsmaterial 
och samtalshandledning i anslutning till 
föreställningen. För särskilda önskemål, eller behov 
kring tillgänglighet, kontakta oss.

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