
OROARNA
En hispig & ömsint föreställning om ängslan

MÅLGRUPP Årskurs 3-5

URPREMIÄR 6 september 2019

SPELPERIOD Våren 2021 

REGI Lars Melin

SCENOGRAFI & KOSTYM Helga Bumsch 
 
MUSIK Tomas Elfstadius

MEDVERKANDE 3 skådespelare, 2 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 50 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG  2 st i  
samma lokal

MAXPUBLIK 55 elever + lärare  
 
LOKALKRAV 9x11 meter + 3,5 meter 
i takhöjd
 
EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGG & RIVTID 5 timmar / 2,5 timmar

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer 
över 18 år. Dessa personer behöver 
finnas tillgängliga under hela bygg- 
samt rivtiden

KOSTNAD 5 300 kr + 25 % moms per 
föreställning, 7 900 kr + 25 % moms för 
två föreställningar samma dag, samma 
lokal. I priset ingår hotell, traktamente 
och resa. 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 & BOKNING  
Lisa Gröön, 0738 19 19 87
lisa.groon@regionteatervast.se

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

Oroarna handlar om att ha öronsus, spagettiben och ett hjärta som 
slår lite för hårt. Om att vara ängslig, nervös, hispig, livrädd, skräck-
slagen. Om att tro att det allra värsta som kan tänkas hända faktiskt 
kommer att hända.

De flesta av oss skapar trygghet genom förutsägbarhet, rutiner och 
kända mönster. Någon tar alltid på den högra strumpan först inför 
match. En annan undviker att gå på A-brunnar och någon tredje både 
dubbel- och trippelkollar att ytterdörren är låst innan hen går 
hemifrån. Men ibland blir tryggheten skymd av rädslan för att göra 
fel… Orosmolnen som sänker sig över en… Flyttar in i magen och 
fladdrar runt… Sveper in hjärnan i ett mörker och tar över alla tan-
kar…

I föreställningen Oroarna rör vi oss mellan ljus och mörker. Mellan 
hopp och förtvivlan. Mellan oro och ro. Vågar jag ge efter? Vågar jag 
stå emot? Kan vi tillsammans skingra orosmolnen och få hjärtat att slå 
lugnt igen? Vi får se.

MEDVERKANDE Andreas Ferrada Noli, Jenny Nilsson & Ellen Lion Siöö 
 
”Oroarna spelas för barn på mellanstadiet, barn i en ålder då många 
tankar snurrar i huvudet. Att skapa en föreställning med det här äm-
net bevisar att Regionteater Väst åter igen tar sitt uppdrag på fullaste 
allvar. Att våga gestalta det svåra, det som vi gärna vill gömma bort, 
är inte bara modigt utan otroligt befriande.” /…/
“En saknad, superfin pjäs och absolut en av de viktigaste...”
- Bohusläningen

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


