
DJUNGELFEBER
Djur i gruppterapi

MÅLGRUPP Årskurs 7–9

URPREMIÄR Februari 2020

SPELPERIOD Våren 2020

MANUS Fijona Jonuzi 
 
REGI Tobias Sondén 
 
KOSTYM & RUM Erik Radix

MEDVERKANDE 4 skådespelare, 
1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 55 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 1 skolklass, 30 elever 

LOKALKRAV Ett klassrum med flyttbara 
bänkar utan insyn från korridor som vi 
kan disponera minst 1 tim innan första 
föreställning, mellan föreställningar och 
minst 30 min efter andra föreställning. 
 
EL Enfas 230 V/10 A

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget.

BYGG- OCH RIVTID 1 tim/30 min

BÄRHJÄLP En person med lokalkännedom 
som tar emot oss på skolan.

KOSTNAD 3 700 kr + 25 % moms per 
föreställning, 5 300 kr + 25 % moms för 
två föreställningar samma dag. I priset 
ingår hotell, resa och traktamente. 
Vi bokar hotell. Priserna gäller inom 
Västra Götaland.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial 
och lärarmaterial i anslutning till före-
ställningen. 
För särskilda önskemål eller behov kring 
tillgänglighet, vänligen kontakta oss.
 
INFORMATION OCH BOKNING  
Nina Olsson
nina.olsson@regionteatervast.se 
070 – 542 45 37

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

Ett desillusionerat gäng djur möts i en gruppterapi. Jagade av inre 
och yttre förväntningar behöver de ventilera. De är trötta på att 
snåla med känslor. Har man väl börjat känna efter går det ju inte 
att sluta.

Nu ska de få säga sitt, äntligen nån som lyssnar. De är avundsjuka, 
missunnsamma, förvirrade, rasande, hjälplösa och gräset är alltid 
grönare någon annanstans. Evolutionen verkar ha utrustat dem med 
en uppsättning odugliga egenskaper.

 I denna fabel undersöks begrepp som ursprunglighet och naturlig-
het. Är djuren mer naturliga än människorna? Är naturen mer äkta än 
kulturen? Vi berör normalitet, identitet, kön, sexualitet och kommer in 
på existentiella frågor som om vi egentligen kan ”begripa” något eller 
någon fullt ut. Och om det ens är viktigt?

För regi står Tobias Sondén, skådespelare, musiker och regissör. Tobias 
har tidigare bland gjort föreställningen Run for it på Ung Scen Norr. 
 
Manusförfattaren Fijona Jonuzi nominerades till en Guldbagge 2007 
för kortfilmen Juni. Hon har även regisserat och skrivit manus till Girl, 
Astrid och Praktikanten.
 
Skådespelare: Michael Engberg, Peter Lorentzon, Josefine Koskinen, 
Astrid Gislason.
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