
PETER OCH JANNE  
GÖR SLUT
En klassrumsföreställning om att ta avsked

MÅLGRUPP Årskurs 6-7 

URPREMIÄR September 2019 

SPELPERIOD Våren 2022

AV Mattias Brunn, Jan Coster, Jimmy  
Dahlkvist och Peter Lorentzon. 

REGI Mattias Brunn

MEDVERKANDE 2 skådespelare, 1 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 45 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma klassrum.

MAXPUBLIK 1 klass, 30 elever

LOKALKRAV Klassrum

EL Vanligt vägguttag

MÖRKLÄGGNING Behövs ej

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget. 

BYGGTID & RIVTID 1 timme / 30 min

BÄRHJÄLP En person med lokalkännedom 
som tar emot på skolan.

KOSTNAD 3 700 kr + 25 % moms per före-
ställning, 5 300 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 
Nina Olsson, 0705 42 45 37
nina.olsson@regionteatervast.se

Peter och Janne driver begravningsbyrån Ensamheten och kommer till 
skolan för att hålla föredrag om sitt yrke: begravningsentreprenören. 
Med sig har de en praktikant samt en liten dockteater för att illustrera 
hur arbetet går till.

Under föredraget uppenbarar sig dock sprickor dem emellan. Det visar 
sig att Peter har tagit in praktikanten för att ta över då han vill lämna 
begravningsbyrån. Och inte bara det, Peter vill även göra slut på sin 
och Jannes privata kärleksrelation. 

Föredraget havererar. En stor sorg kommer upp till ytan. Hur kan man 
hantera ett avsked och att någon väljer att lämna en ensam kvar? Och 
vem ska få vårdnaden om borderterriern Louise?

Med ”Peter & Janne gör slut” undersöker vi teman kring avsked, 
separation och sorg. Hur kan man prata om känslorna kring att kärlek 
plötsligt tar slut, att en närstående avlider, att ens föräldrar går åt 
olika håll? Vad är det att skiljas från en vän, en familjemedlem, ett 
husdjur? 

Existentiella och emotionella frågor är grundstenar för skapandet  
av individen. Vilka relationer en har och deras betydelse för ens livs-
långa utveckling skapar frågor som ständigt är i rörelse. Vi vill  
tillsammans med publiken lyfta dessa frågor. 

MEDVERKANDE Jan Coster, Peter Lorentzon och Jimmy Dahlkvist. 

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

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


