
häxor
En spännande och lekfull föreställning om  
häxans innersta väsen

MÅLGRUPP Årskurs F–3

URPREMIÄR 3 september 2019 

SPELPERIOD Hösten 2019, v 37–41 & 47–49

KOREOGRAFI Mari Carrasco

SCENOGRAFI Tomas Sjöstedt efter idé  
av Mari Carrasco

KOSTYM Karolina Brock

MEDVERKANDE 5 dansare, 2 tekniker, 
1 repetitör

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca. 40 min.

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st. i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV 9x9 m inkl sittplatser.  
Takhöjd 3,5 m. Tillgång till loge- 
platser med dusch

EL 32 A+10 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 
Cathrine Ericson, 0706 42 42 16 

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
EN DEL AV VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Häxorna finns mitt ibland oss och har funnits i flera hundra år, 
men hur känner du igen en häxa? Hur vet du att det inte är en 
häxa som sitter mitt emot dig på bussen, som är din lärare eller 
som är din ingifta moster?

Den hyllade koreografen Mari Carrasco, som bland annat gjort 
uppsättningar för Riksteatern och Black Box Company i Danmark, 
hämtar inspiration från olika berättelser om häxor för att försöka 
komma närmare dess innersta väsen. Det är en häxa som gör som 
hon vill, som har ett vackert yttre och ett hemligt inre, som försöker 
vara normal, men som ärligt talat inte har någon koll på vad som 
anses vara normalt.

Välkommen till häxornas magiska möte och en häxring där saker kan 
gå upp i rök och där allt är möjligt.

I Häxor samarbetar Mari Carrasco för fjärde gången med 
kompositören Mikael Karlsson som tidigare bland annat jobbat med 
Alexander Ekman på Parisoperan och på Kungliga Operan i Stockholm.

MEDVERKANDE Jessica Andrenacci, Rasmus Skaremark-Solberg,
Camille Marchadour, Helena Lundqvist, Nicole Neidert och  
Minna Mannelqvist

www.regionteatervast.se
info@regionteatervast.se, 020 50 40 75


