
KLEOPATRA 
Kärlek, död & fake news

MÅLGRUPP Årskurs 7-9

URPREMIÄR 12 februari 2021

SPELPERIOD Hösten 2021

MANUS/REGI Helena Sandström Cruz  
 
IDÉ Jenny Nilsson & John Lalér 
 
SCENOGRAFI & KOSTYM Josefin Hinders 
 
LJUS Mauritz de Vries 
 
MUSIK Tomas Elfstadius

MEDVERKANDE 2 skådespelare, 1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 55 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal 

MAXPUBLIK Från 55 elever + lärare till 
max 120 personer beroende på vilken 
gradäng som används. Kan spelas i 
befintliga gradänger. Publikantalet görs 
upp vid beställningen. 

LOKALKRAV 7x9 meter + 3,5 i takhöjd 
 
EL 16 A 
 
MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget.

BYGG- OCH RIVTID 5 tim/2,5 tim

BÄRHJÄLP 2 personer över 18 år. Dessa 
personer behöver finnas tillgängliga  
under hela bygg- respektive rivtiden. 

KOSTNAD Från 5 300 kr + 25 % moms 
på faktura per föreställning inom Västra 
Götaland. Från 7 900 kr för två föreställ-
ningar samma dag. I priset ingår hotell, 
resa och traktamente. Regionteater Väst 
bokar hotell. 

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

INFORMATION OCH BOKNING  
Nina Olsson, 070 542 45 37 
nina.olsson@regionteatervast.se  

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

Antonius älskar Kleopatra. Kleopatra älskar Antonius. Charmian 
älskar också Kleopatra. Och Egypten. Kleopatra älskar också  
Egypten. Och Kleopatra.

Kleopatra VII var drottning av Egypten för över 2000 år sedan.  
Hennes rike var stort och mäktigt, ett blomstrande land som drev 
handel med hela världen och utvecklade vetenskapen. Som ensam 
kvinnlig härskare på sin tid var Kleopatra beundrad och fruktad, men 
också förminskad och baktalad. Hon har bland annat kallats ”världens 
vackraste kvinna”, ”den ondaste kvinnan i historien” och ”hordrott-
ningen”.

I den här föreställningen dyker vi ned i en mytomspunnen tid fylld av 
passion, maktkamp och ond, bråd död. Vi får möta ett av världs- 
historiens mest kända kärlekspar: Antonius och Kleopatra - de som 
liknade sig själva vid gudarna och gick ett tragiskt öde till mötes. 
 
Helena Sandström Cruz är regissör, dramatiker och skådespelare. Hon 
har de senaste 15 åren varit yrkesverksam på såväl institutions- 
teatrar och fria grupper som i radio och tv. Helenas Radiopjäsen  
Girlnet (Sveriges Radio Drama, 2015) nominerades till prestigefyllda 
Prix Europa och Glasäpplen (Örebro Länsteater, 2018) valdes ut till 
Scenkonstbiennalen 2019.

På scen Ellen Lion Siöö, John Lalér och Jenny Nilsson. 
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