
HUMBUG
En smått otrolig föreställning som säger sanningen om lögnen

MÅLGRUPP Årskurs F–3

URPREMIÄR 12 februari 2021

SPELPERIOD Våren 2021

REGI Peter Elmers

MEDVERKANDE 2 skådespelare, 
1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 30 elever 

LOKALKRAV Ett klassrum utan insyn från 
korridor som vi kan disponera minst 
1 tim innan första föreställning, mellan 
föreställningar och minst 30 min efter 
andra föreställning. 
 
EL 220 V

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 samtalshandledning i anslutning till 
föreställningen. 
För särskilda önskemål eller behov kring 
tillgänglighet, vänligen kontakta oss.

INFORMATION OCH BOKNING  
Tekla Brookes, 076 037 09 15,  
tekla.olsson.brookes@regionteatervast.
se

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

Har du ljugit någon gång? Svarar du nej är du en riktig lögnare. 
Men varför ljuger vi allesammans? Och är det alltid fult att ljuga?

I föreställningen får vi träffa både den som inte kan sluta ljuga och 
den som har ett superhemligt sätt att avslöja lögnare. Vi tas med till 
en värld där lögnen inte är uppfunnen och till en annan där sanning-
en inte finns. Vi flyttar oss till en tid då vi var tvungna att ljuga för att 
överleva och testar hur viktig lögnen är idag.

Humbug är en klassrumsföreställning för lågstadiet som gör det 
möjligt att höra andra personers lögner, eller närmare bestämt deras 
sanningar.

Peter Elmers har tidigare regisserat den interaktiva klassrumsföreställ-
ningen Dilemma för Regionteater Väst. Peter har även gjort Bröder-
na Lejonhjärta på Borås Stadsteater och haft regiuppdrag på Mast-
huggsteatern i Göteborg och Estrad Norr i Östersund, för att nämna 
några.  
 
Skådespelare: Michael Engberg, Towe Wiréen
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