
VÄLKOMMEN
En inbjudande och musikalisk föreställning om att få vara med

MÅLGRUPP Årskurs F-2 

URPREMIÄR 5 februari 2020 

SPELPERIOD Våren 2020

AV Paula McManus och Emma Örn 
 
REGI Paula McManus 
 
KOSTYM & SCENOGRAFI Emma Örn

MEDVERKANDE 4 skådespelare, 
2 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 60 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 55 elever samt lärare

LOKALKRAV  9 x 9 meter, höjd 3,5 meter. 
I måttet ingår publikplatser som vi har 
med oss.

EL 16A

MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget. 

BYGGTID & 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. I priset 
ingår hotell, traktamente och resa. 
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 & 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

”Välkommen” sa någon. Var det till mig?  
Vill vi gå in?
Vågar vi?
Får vi?

Vi vill vara på insidan, men också på utsidan
Det beror ju lite på
Hur det känns
Vi tar oss in på hundra sätt
Vi blir utelåsta
Innanför och utanför blandas ihop och byter plats
En osynlig person visar sig
En lysande person exploderar
En sticksig person fastnar på en som bara vill kramas
Nu vet jag varför jag kände det jag kände
 
Välkommen är en interaktiv, varm, musikalisk och lite läskig före- 
ställning som publiken inte bara tittar på utan också är med i. Hur 
känns det att vara den som välkomnar, eller den som blir välkomnad, 
eller att vara den som inte blir det? Vem får välkomna vem? När känns 
det bra och när blir det en klump i magen? Vi får både vara med om 
överdådiga välkomnanden och gräva i det som är svårt. Vi möter vår 
urtidsrädsla att hamna utanför gruppen. Vi provar oss fram till till-
hörighet och gemenskap. Vi bygger ett berg av känslor som inte fått 
komma fram och klättrar upp på toppen. 
Däruppifrån kan vi se allt. 
 
Skådespelare: Rebecca Hayman, Jenny Nilsson, Kimiya Faghih, Ivar 
Forsling.

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


