
REGI & KOREOGRAFI Carl Olof Berg

SCENOGRAFI & KOSTYM Charlotta Nylund

MÅLGRUPP Årkurs F-2

URPREMIÄR Februari 2018

SPELPERIOD Hösten 2021

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca. 50 min

ANTAL FST PER DAG 2 st.

MAXPUBLIK En skolklass/föreställning

SCENKRAV 9 x 10 m, 3,5 m höjd. I måttet 
ingår publikplatser.

EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändigt

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID 3 tim / 1,5 tim

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 3 skådespelare + 2 tekniker

KOSTNAD 5300 kr + 25 % moms på faktura 
per föreställning inom Västra Götaland. 
7900 kr för två föreställningar samma 
dag. I priset ingår hotell, resa och  
traktamente. Vi bokar hotell.

ÖVRIGT Vi har marknadsförings- och 
lärarmaterial i anslutning till  
föreställningen.

För särskilda önskemål eller behov kring
tillgänglighet, vänligen kontakta oss. 

INFORMATION & BOKNING 
Sanna Nyman, 076-037 09 15  
sanna.nyman@regionteatervast.se

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
En del av Västra Götalandsregionen

HOPP OCH HINDER
Om att upptäcka, dressera och leva ut sin inre käpphäst

Tre käpphästryttare föds i en hockeyrink där hockeyklubborna snabbt 
förvandlas till tre livfulla hästar. Angelica med C som tycker om att visa 
upp sig men är rädd för att misslyckas, den hypokondriska Velvet  
Revenge som är 27 år med bara några år kvar att leva samt den kraft-
fulla Festis som helst galopperar utomhus men är rädd för att lämnas 
ensam. Dressyr och hopptävlingar sätter både hästarna och deras 
ryttare på prov. 

I publiksuccén Hopp och hinder hyllas käpphästleken som gemenskap 
och fristad, en plats för mod och självförverkligande. En plats där lek 
på fullaste allvar är den livgivande kraften.

Föreställningen vänder sig till årskurs F-2 och handlar om att upp-
täcka, dressera och leva ut sin inre käpphäst. Hopp och hinder har 
inspirerats av den amerikanske professorn och Right Livelihood-pris-
tagaren Gene Sharps 198 metoder för ickevålds-aktivism liksom av 
Selma Vilhunens dokumentär Hobbyhorse Revolution. Föreställningen 
är ett devisingprojekt skapad av Carl Olof Berg, Jenny Nilsson, Ellen 
Lion Siöö och Jan Coster. 

Hopp och hinder var en av de utvalda  
föreställningarna till Bibu 2020!

”Med stringens och värdighet tar Regionteater Väst med 
sin publik på ett hissnande äventyr i hästsportens värld. 

Från skratt och jubel till allvar och förstämning färdas vi med 
hjälp av tre ryttare och deras vackra hästar. Ett magnifikt  
besök i den allvarsamma leken.” –Bibu-juryns motivering

MEDVERKANDE John Lalér, Ellen Lion Siöö & Jenny Nilsson

WWW.REGIONTEATERVAST.SE
info@regionteatervast.se, 020 50 40 75


