
PÅ VÄG
En klassrumsmusikal om att våga gå sin egen väg

MÅLGRUPP Årskurs F-3

URPREMIÄR September 2018

SPELPERIOD Hösten 2020

AV Yankho Kamwendo, Ellen Lion Siöö, 
Lars Melin 
 
REGI Lars Melin 
 
MUSIK Bröderna Lindgren 
 
MUSIKBEARBETNING Tomas Elfstadius 

MEDVERKANDE 2 skådespelare, 1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 40 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

LOKALKRAV Klassrum eller annan sam-
lingslokal. Spelar vi i klassrum skjuter vi 
bänkar och stolar åt sidan och spelar för 
en klass (max 25 elever) per föreställning. 
Spelar vi i samlingssal/gympasal behöver 
vi en fri golvyta om 5x7 meter och kan då 
spela för max 40 elever per föreställning. 
 
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  
Tekla Olsson 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

Två figurer i en hemmagjord farkost dimper ner i klassrummet. De 
ska utföra ett uppdrag: Att hitta arbetskraft till sin planet. Men 
något händer... 

Var har de landat? Vad är detta för en plats? Vilka är de som bor här? 
Vad får man göra? Hur ska man vara? Mötet med människorna på 
jorden får de två figurerna att ifrågasätta sin egen tillvaro och sina 
livsval.  

Här kommer vi i en raket
Snart landar vi på nån planet
På väg
Hela livet ligger framför oss
På väg
Vill bara flyga så långt det går
På väg  
 
Föreställningen bygger på Bröderna Lindgrens låtar och texter och vill 
ingjuta mod att bryta mot de gängse normerna och våga gå sin egen 
väg tillsammans. 

Skådespelare: Ellen Lion Siöö och Yankho Kamwendo.

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


