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TILL DIG SOM 
ÄR LÄRARE 

Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Regionteater 
Västs föreställning DILEMMA.

Vi hoppas att ni får/har haft en fin teaterupplevelse tillsammans 
och att det ska inspirera er att reflektera kring de frågor som 
föreställningen väcker. 

Vi tror på att kulturen och kreativiteten kan spela en betydelsefull 
roll i varje individs liv. I teaterns värld kan vi spegla oss och 
reflektera över omvärlden. Vi kan lära känna oss själva 
lite bättre och förstå att det finns fler som tänker och känner 
och har det som jag.

Tanken är att detta pedagogiska fördjupningsmaterial ska ge dig 
och din klass möjligheten att arbeta vidare med föreställningen. Se 
det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande 
som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta 
med alla delar som materialet innehåller eller välja ut några. 

Denna gång har vi valt att fokusera på dramaturgi* i det 
pedagogiska materialet, eftersom föreställningen Dilemma har en 
annorlunda uppbyggnad. Ni kan läsa en intervju med 
föreställningens dramaturg Lisa Lindén där hon berättar om sitt 
arbete. Vi presenterar två olika dramaturgiska modeller och ger 
förslag på övningar kopplade till dramaturgi och berättande.

Allra först ger vi ordet till föreställningens regissör Peter Elmers, 
som kom till Regionteater Väst med en idé om en demokratisk, 
icke-linjär klassrumsföreställning. Och det blev Dilemma!

Har du eller dina elever frågor kring föreställningen, så kontakta 
gärna: 

Lisa Gröön
Producent
lisa.groon@regionteatervast.se
0738 19 19 87

*Se ordlistan bak i kompendiet



Året var 1991 och jag var tio år gammal när familjen skaffade 
sin första hemdator. Det var en DOS-baserad maskin, det vill säga 
att det inte fanns något grafiskt operativsystem (som till exempel 
Windows eller Mac OS) utan alla kommandon du ville utföra fick 
du skriva i DOS-prompten. Bildskärmen kunde bara visa grön text 
på svart bakgrund. Mina föräldrar installerade två stycken spel. I 
det ena som hette BEAST var du en liten ruta som under stor stress 
skulle åka runt på skärmen och akta dig för alla bokstaven H, som 
jagade dig. Det andra som hette BERG var inte lika fartfyllt. BERG 
var ett textbaserat rollspel där målet var att ta dig ut ur det 
grottsystem du befann dig i. Du ”spelade” genom att skriva in vad 
du ville göra, till exempel ”gå norrut”, ”titta på klippblocket” eller 
”ta upp lampan”. För mitt tio-åriga jag öppnades en fantastisk 
värld och efter det var det alltid de långsamma, kluriga, 
världsöppnande spelen jag sökte mig till och fastnade för. Kanske 
var det just precis här som mitt intresse för spel, problemlösning 
och interaktivitet skapades?

HEJ
I vardagen uppstår val oupphörligen. De allra flesta avgörs på 
impuls precis när de uppkommer, men ibland stannar vi upp 
och värderar. Vad innebär det ena eller det andra, vad får det för 
konsekvens? Vi tvekar, väger och väljer. Då och då uppstår också 
de mer avgörande valen, där vi ibland kan känna vägvalets tyngd 
i stunden och ibland först efteråt får en svindlande känsla av hur 
avgörande det faktiskt var. Men vi kan aldrig veta säkert 
– eftersom vi valde som vi gjorde kan vi omöjligt veta vad som 
annars hade skett. Hade vi kanske ändå hamnat på samma 
ställe, fast från ett annat håll? Det obestämbara i valets natur tror 
jag är en av orsakerna att det finns så mycket spännande tankar 
och teorier kring val och konsekvenser, till exempel moralfilosofi, 
kaosteori, determinism och kausalitet. Dessa teorier har också 
varit en viktig följeslagare under vårt arbete med föreställningen.  

Min förhoppning är att Dilemma ska väcka publikens tankar på hur 
de själva ser på de här frågorna, hur val påverkar en själv och 
andra. Att välja är viktigt, men en fråga vi bör ställa oss är till 
vilken gräns människan bör sträva efter valfrihet? Om det ens 
finns någon sådan frihet.

Peter Elmers
Regissör



”Det är ett väldigt 
associativt och kreativt 
arbete, lekfullt och 
allvarligt på en och 
samma gång och det 
uppskattar jag.” 
Lisa Lindén
Dramaturg



INTERVJU
...med Lisa Lindén, dramaturg för Dilemma. 

Vad är dramaturgi? 

Dramaturgi handlar om på vilket sätt något berättas. Dramaturgi finns i 
nästan alla framställningar av ord och då särskilt i framställningar som 
är dramatiska i någon bemärkelse, i uppbyggnaden av tv-program, 
filmer, operauppsättningar, spel, media och scenkonst. 

Vad gör en dramaturg?

En dramaturgs arbete kan se olika ut beroende på arbetsplatsen och 
beroende på vem dramaturgen är. En dramaturg kan arbeta med       
repertoarläggning, alltså vad som ska sättas upp på en teater. Hen    
bör då kunna beskriva och förklara varför just den här repertoaren 
eller pjäsen är intressant just nu för den här publiken. En dramaturg 
kan även arbeta som föreställningsdramaturg kopplad till en enskild      
produktion. I det arbetet är fokus på att vara ett stöd för regissörens 
eller koreografens konstnärliga idé och att hjälpa till så att det som 
regissören eller koreografen önskar förmedla också är det som 
publiken ser. Dramaturgen analyserar det som sker på scenen, hur  
själva kompositionen ser ut och tittar på att berättelsen hänger ihop. 
En dramaturg kan också fördjupa och placera vissa frågeställningar, 
teman, i en särskild kontext och sammanhang.

Vad är roligast/svårast med att arbeta som dramaturg?

Som dramaturg använder jag mig av allt jag läser, ser och tar del av i 
samhället och det är roligt tycker jag. Det är ett väldigt associativt och 

kreativt arbete, lekfullt och allvarligt på en och samma gång och det 
uppskattar jag. En eventuell svår sak med att vara dramaturg är att 
dramaturgens roll kan vara svår för andra att förstå eftersom den inte är 
så tydlig. Många andra funktioner på en teater är tydligare; till exempel 
att du bygger en låda eller syr en kostym. En dramaturgs roll är mer i 
samtalet och i ”texten”. Jag älskar samtidigt att rollen kan vara så olika, 
men stundtals kan den vara suddig både för mig själv och andra. Jag 
tänker att det är världens roligaste arbete och att det både är 
självständigt och kollektivt.

Vad har du gjort i Dilemma?

I Dilemma är jag föreställningsdramaturg och mitt arbete är då lite som 
det står ovan, att stödja regissörens konstnärliga vision. Vi i teamet 
har haft många samtal om innehåll och form. Vi har till exempel tittat 
på tv-program och filmer där tittaren kan påverka handlingen. Vi har 
också läst om filosofi kring människors vilja, val och moral. Den typen av 
förarbete är viktigt i den här typen av skapande eftersom det ger teamet 
gemensamma referenser. Jag har också varit med och gjort förarbete i en 
skola där vi träffat ungdomar som är i samma ålder som föreställningens 
målgrupp. Under arbetet har vi alla deltagit med tankar och innehåll 
och alla har skrivit repliker. 

Vad är du mest stolt över i ditt arbete med Dilemma?

I Dilemma är jag stolt över att vi tillsammans som ett kollektiv 
kunnat skapa en föreställning som både är spännande i sin form och 
som har ett innehåll som jag tycker är relevant i vår tid just nu. Jag är 
stolt över att vi lyckats sammanfoga många olika yrkens kompetenser 
till ett gemensamt konstnärligt verk.

Lisa Lindén
Dramaturg



 

ANALYS & 
SAMTAL
Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning 
tillsammans kan bredda och fördjupa upplevelsen och det kan 
vara lättare att göra sin egen personliga tolkning. I Regionteater 
Västs skrift Prata scenkonst (som också finns i digital version på vår 
web) finns en metod för eftersamtal utförligt beskriven. Här följer 
en förkortad version, anpassad till just föreställningen Dilemma.

Det är viktigt att minnas att det finns lika många sätt att se på en 
scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Allas 
upplevelse är unik. Låt därför inte samtalet fastna i ”rätt och fel” 
utan prata om vad ni faktiskt upplevde. 

En grundregel som kan hjälpa till är att tycka mindre och tolka 
desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som 
presenteras nedan. Ni får där också förslag på några frågor som 
kan sätta igång samtalet, men försök att vara öppen och fånga upp 
det som intresserat och engagerat eleverna mest. Tänk på att en 
konstupplevelse alltid är personlig – och ibland väldigt privat. Det 
är bra att respektera i ett gruppsamtal.

Du som leder samtalet ska också vara en del av gruppen. Det 
betyder att du inte behöver veta mer eller förstå bättre än någon 
annan. Det är viktigt att du inte känner att du ska behöva 
förklara eller försvara föreställningen. Däremot kan det vara av stor 
betydelse om du visar nyfikenhet inför de andras tolkningar. Ställ 
gärna intresserade följdfrågor. 

Om eftersamtalet i sig kan förmedla till gruppen att en teaterfö-
reställning kan vara svår eller enkel att förstå, att den kan skapa 
goda eller jobbiga känslor, att man får tycka bra eller dåligt om 

den och att det intressanta är att fundera över vad den har slag-
it an – ja, då har konsten gjort sitt, nämligen fått var och en att 
möta sina egna åsikter, känslor och värderingar och kanske även 
möjligheten att formulera dem. 

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni 
faktiskt såg och hörde, på ett så neutralt sätt som möjligt. Beskriv 
hur rummet såg ut och vilka saker som fanns där (som inte brukar 
finnas i ert klassrum). Beskriv hur människorna såg ut. Vilka olika 
karaktärer* mötte ni i berättelsen? Beskriv hur de såg ut/rörde sig/
talade, hur skådespelarna förändrades. Beskriv det ni hörde. Prata 
fritt kring upplevelsen. Ni kommer att upptäcka att ni upplevt olika 
saker. Det gäller att inte fastna i ”hur det verkligen var” utan att 
öppna för allas olika upplevelser.

TOLKA
I nästa steg funderar ni över varför det ni beskrivit ovan var just så. 
Varför tror ni att skådespelarna och rummet såg ut som de gjorde? 
Varför hade de mestadels ”osynlig” rekvisita*? Var utspelade sig 
den här föreställningen? Hur användes musiken för att förstärka 
situationer/skeenden? Vilken roll hade ni som publik? Det viktiga 
är att komma ihåg att ingen tolkning eller upplevelse är mer rätt 
eller fel eller ens mer intressant än någon annan. Försök istället 
fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, det ger en både 
bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns 
plats för lite friare tankar. Vilken känsla gav föreställningen er? Hur 
kändes det att styra/bestämma över en annan människa? 
Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv? 
Reflektioner och funderingar kring frihet kontra ansvar, att göra 
autentiska val och olika moralfilosofiska spörsmål kan väckas här. 
Kanske undrar ni också: Hur skulle föreställningen blivit om ni 
hade gjort andra val?



DRAMATURGISKT TRÄD

Till denna övning behöver ni berättelsen Rånet på fiket samt 
illustrationen som finns på följande sidor. 

SMÅGRUPPER/ENSKILT
Låt eleverna läsa igenom historien och följa sina val i bilden av 
det dramaturgiska trädet. Gör om och gör nya val. Vad blir 
annorlunda? 

Låt sedan eleverna fundera över filmer eller TV-serier som de sett. 
Fanns det tydliga val i historien? Hur hade det blivit om 
karaktären* gjort ett annat val?

De kan sedan pröva att skriva en helt egen historia, och gärna rita 
ett träd (som i bilden) på ett stort papper, såsom blädderblock 
eller A3. De kan också ta hjälp av programmet Twine, som vi skapat 
Dilemma i. Det är gratis och reklamfritt.

Länk: http://twinery.org/

ÖVNINGAR
MANUS: RÅNET PÅ FIKET

Scen 1
Hon och han möts på gatan. De känner varandra, men har inte 
setts på länge.

Val 1
Ska hon ta upp det där bråket de hade sist de sågs?

Ja
Scen 2
Hon berättar hur ledsen hon blev av att han inte förstod. Han 
säger att han tänkt på det, och att han nu förstår vad hon 
menade. Hon blir glad. De går och tar en fika.

Nej
Scen 3
Hon säger inget, och är fortfarande sur på honom för att han inte 
förstod. Han säger heller inget, och känner sig obekväm. De säger 
hej då och går iväg åt varsitt håll (hon till fiket).

Val 2
Det sitter en person utanför fiket som tigger pengar. Ska hon ge 
eller inte?

Ja
Scen 4 och scen 6 
Personen tackar och säger att något fint kommer att hända henne. 
Hon (de) går in på fiket.

Nej
Scen 5 och scen 7
Personen som sitter utanför fiket ber henne ha en bra dag. Hon 
känner skuldkänslor för att hon inte kan hjälpa honom. Hon (de) 
går in på fiket.



Nej
Scen 9
Personen som tiggde pengar kommer in och övermannar rånaren. 
Hon ringer polisen. Ägaren kommer och ger pengar till personen 
som övermannade rånaren som tack.

Scen 11
Rånaren får med sig alla pengar, och de gör ingenting. Men hon 
har sin vän som stöd efteråt.

Scen 13
Personen som tiggde pengar kommer och hoppar på rånaren. Men 
rånaren skjuter personen som tiggde pengar i benet. Hon ringer 
polis som kommer och tar rånaren, och ambulans till tiggaren.

Scen 15
Hon gör ingenting. Rånaren får med sig alla pengar och skjuter 
personen som sitter utanför fiket för att den sitter i vägen. 
Personen dör.

Följ dina val i trädet på nästa sida, vilken scen blev din slutscen? 

Val 3
Inne på fiket kommer en rånare in och säger åt personen bakom 
kassan att han vill ha pengar. Hon kan hoppa på honom bakifrån 
och brotta ner honom. Ska hon?

Ja
Scen 8
Hon får stöd av sin vän som är med och hon tänker precis hoppa 
på honom, när personen som tiggde pengar kommer springande 
och tillsammans övermannar de rånaren och ringer polisen. 
Ägaren kommer och ger dem alla en peng som tack.

Scen 10
Tillsammans med sin vän övermannar hon rånaren, men han 
skjuter hennes vän i benet och springer iväg. Hon ringer polis och 
ambulans.

Scen 12
Hon ska precis hoppa på rånaren när personen som tiggde pengar 
kommer och hjälper henne. Tillsammans övermannar de rånaren 
och ringer polisen.

Scen 14
Hon hoppar på rånaren som skjuter henne i benet och springer 
därifrån.
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DILEMMAS DRAMATURGI
HELGRUPP
Titta tillsammans med eleverna på illustrationen på nästa sida. Den 
föreställer en del av en schematisk skiss över Dilemmas uppbyggnad. 
Lunchen med Kent Lexe på restaurang Akvarium, Begravningen med 
Theodora och Bollhuset med Alexandra och Sam är tre möjliga 
situationer som Max kan ha hamnat i.

I den här illustrationen kan ni se att föreställningen Dilemma liknar ett 
datorspel. Det finns en värld, en berättelse, som är mycket större än 
det som ni som publik fått uppleva. Det beror på att ni gjort val som 
påverkat hur föreställningen utvecklat sig. Känner ni igen de 
valsituationer ni ställdes inför?

SMÅGRUPPER/ENSKILT
Fundera över hur berättelsen kunde utvecklat sig om Max (ni) hade 
valt annorlunda i någon valsituation och om ni tror att det hade gjort 
någon skillnad när ni kom till slutet. Låt eleverna diskutera med 
varandra och sedan enskilt eller tillsammans skapa en egen 
fortsättning från en valsituation. De kan skriva, rita ett eget 
händelseschema eller gestalta i en scen.

SMÅGRUPPER/ENSKILT
I vissa dataspel och tv-spel kan det vara lätt att se hur dina val 
påverkar historien. Kan du ge exempel på några? Har du en idé om 
ett spel som du själv skulle vilja utveckla om du fick möjlighet?

”Dramaturgi för scen är ofta 

kronologisk eller linjär medan 

dramaturgi i spel har fler 

möjligheter, även om den också 

kan vara linjär. Berättelsen kan 

helt enkelt ta flera vägar eftersom 

spelaren är med och påverkar 

ordningen och på så vis kanske 

också berättelsen. I Dilemma har 

vi lekt med den idén. Ett spel kan 

också ha ett mycket större 

narrativ* än vad spelaren faktiskt 

kommer att få ta del av.” 

Lisa Lindén
Dramaturg





EGEN FÖRESTÄLLNING
Detta är ett hjälpmedel för er som vill testa att improvisera er fram 
från en idé till en egen föreställning. Övningen börjar med ett arbete 
i helgrupp och delas sedan upp i mindre grupper. (Fritt efter Wilhelm 
Holgers).

HELGRUPP
Tema - Gör en brainstorm, det vill säga skriv ner alla idéer eleverna 
kommer på under en några minuter, på tavlan eller blädderblock. Det 
fungerar bäst utan handuppräckning, det vill säga bara säga rakt ut.
Välj ut ett tema av de nedskrivna på ett sätt som passar gruppen och 
antalet nedskrivna ord. Till exempel genom att gå igenom alla och rösta 
med handuppräckning, eller prata i smågrupper om att välja tre av 
dem, och rösta sedan bland dessa. Eller bara prata er fram till ett som 
alla tycker om.

Scenrubriker – Gör en brainstorm som ovan (inom temat). Skriv på 
blädderblocksblad eller motsvarande, så att ni kan spara och sätta upp. 
Eller skriv fem rubriker var i smågrupper och för över på blädderblock.
Om temat är Kärlek så skulle scenrubriker kunna vara: På restaurangen, 
Brevet, Sviken, Vi för alltid, Hemmapartyt, Lina gör slut och så vidare.

Verb – Gör en brainstorm som ovan på alla möjliga verb ni kan komma 
på. Gärna med temat i åtanke, men inte nödvändigtvis. Skriv även ner 
dessa på blädderblock eller motsvarande.

SMÅGRUPPER
Sätt upp era blad. Grupperna väljer sedan en scen, och väljer några 
verb som hjälp till handling i scenen. Improvisera utifrån detta fram 
scenen. Exempel: På restaurangen; äta, snubbla, bli förälskad. Scenen 
skulle då kunna bli sådan att en person sitter på en restaurang och 
äter. En annan person kommer in och snubblar framför den andre. När 
den förste rycker ut och hjälper den andre blir de förälskade. Spela upp 
scenerna för varandra. Välj sedan ut en person ur varje grupp som 
tillsammans får i uppgift att välja ut de scener som blir er föreställning. 

Hjälps åt att sätta ihop scenerna i en dramaturgisk ordning som ni 
tycker passar, till exempel en röd tråd, tidskronologi (från början till 
slut), sista scenen först och sedan nysta upp bakåt, collage eller annan. 
Ni kan ta hjälp av ordningen början, mitten (något oväntat inträffar) 
och slut, eller lägga in en Deus ex machina* det vill säga någon utifrån 
som kommer in i en komplicerad intrig och räddar allt.

Skriv ner scenerna i den ordning ni bestämt, hitta bra övergångar 
mellan scenerna genom att ta bort eller lägga till handling så att det 
överlappar. Om behov finns så kan ni även lägga till en eller flera 
kompletterande scener, för att göra föreställningen begriplig eller 
trovärdig. Bestäm en titel på föreställningen. Skriv ett handlingsmanus, 
kanske även med repliker. Bestäm vem som ska spela viken roll. 
Förtydliga karaktärerna. Bestäm miljö. Fundera över om ni behöver 
scenografi*, kläder och rekvisita*. Ljud och ljus? Repetera tills alla 
känner sig säkra. Spela upp för en vänlig publik!





DRAMATURGISKA MODELLER
HELGRUPP
Titta tillsammans med eleverna på illustrationerna av två olika 
dramaturgiska modeller på nästkommande sidor – skriv gärna ut dem 
eller visa dem via projektor. Resonera tillsammans så att alla känner 
att de förstår modellerna.

När ni pratar om den klassiska dramaturgin, så be eleverna att tänka 
på en typisk actionfilm (till exempel James Bond) eller sagan om 
Rödluvan. När ni pratar om mytcirkeln, be eleverna att tänka på filmen 
Hitta Nemo eller böckerna om Narnia.

Kan ni komma på fler berättelser – filmer, böcker etc. – som är 
uppbyggda med hjälp av klassisk dramaturgi eller mytcirkel?
Vilken dramaturgisk modell tycker ni stämmer bäst in på Dilemma?

SMÅGRUPPER/ENSKILT
Skapa en egen berättelse utifrån någon av de dramaturgiska 
modellerna! Använd frågorna för att få hjälp med uppbyggnaden.

         
 

 

KLASSISK DRAMATURGI

Vem är huvudperson?

Vad handlar konflikten* om?

Vem/vad är motståndare i konflikten?

Ge exempel på konfliktens upptrappning*.

Vad är vändpunkten*? 

Hur påverkas huvudpersonen och motståndaren av vändpunkten?

Har berättelsen en sensmoral*?

MYTCIRKELN

Vem är huvudperson?

Vad är kallelsen till äventyret?

Vad är tröskeln in till den andra världen?

Vem är den första hjälparen vid tröskeln?

Vilka nya vänner och fiender får huvudpersonen?

Ge exempel på prövningar i den andra världen.

När sker slutstriden mot motståndaren?

Hur har huvudpersonen förändrats när hen kommer tillbaka?

         
 

 







DRAMATURGI – hur en berättelse är uppbyggd och presenteras

KARAKTÄR – en person i en berättelse

REKVISITA – mindre grejer på scenen, till exempel låda, kaffekopp, 
resväska, filt

SCENOGRAFI – till exempel väggar, möbler och annat som skapar det 
sceniska rummet

KONFLIKT – ”problemet” eller den uppgift som huvudpersonen tar sig 
an och som motarbetas av motståndaren

UPPTRAPPNING – när den dramatiska konflikten intensifieras

KLIMAX/VÄNDPUNKT – när konflikten kommer till sin yttersta gräns, det 
slutgiltiga avgörandet 

SENSMORAL – det en berättelse eventuellt vill lära ut

NARRATIV – berättelse

DEUS EX MACHINA – (ordagrant Gud från maskinen) när något oväntat 
händer i en komplicerad intrig som löser allt

PS.
Under hösten och vintern när vi repeterat Dilemma har det kommit 
flera filmer på olika streamingtjänster som erbjuder dig som tittare att 
vara med och påverka hur en berättelse berättas och/eller utvecklas. 
Det finns även olika appar med samma upplägg. Dina elever kan säkert 
ha stött på några olika exempel, då det närmast verkar vara en trend 
just nu. Håll gärna ögonen öppna och prata vidare tillsammans om ni 
hittar något intressant!
 

ORDLISTA 



... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen 
Dilemma med din klass och för att du har tagit dig tid att läsa 
detta lärarmaterial. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst 
inte är något som stannar på scenen – det är något som kan ta 
plats i andra skolämnen och som kan fungera som en väg in i nya 
frågeställningar och tankar. 

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill 
dela med er av, så är vi såklart hemskt nyfikna! Kanske har du 
frågor som rör efterarbetet eller vill bolla pedagogiska tankar? 
Då får du/ni gärna ta kontakt med oss på Regionteater Väst. 

TILL SIST 

Helena Wilén
Dramapedagog 
helena.wilen@regionteatervast.se 
0736 45 74 81 

Har ni elever med speciella behov som till exempel syntolkning, 
lättläst text eller liknande? Kontakta oss för kommunikation 
kring eventuella särskilda önskemål eller nödvändig 
förhandsinformation om föreställningen.



MANUS AV Peter Elmers, Andreas Ferrada-Noli, 
Rebecca Hayman, John Lalér, Lisa Lindén

PÅ SCEN Andreas Ferrada-Noli, Rebecca Hayman, 
John Lalér

REGISSÖR Peter Elmers
DRAMATURG Lisa Lindén
KOMPOSITÖR & LJUDDESIGNER Robin af Ekenstam
KOSTYM- & MASKDESIGNER Sara Pertmann
MASKKONSULT Marina Ritvall

SCENTEKNIK & REKVISITA Mari Hansson, 
Johan Matinmikko, Håkan Wester, Ulf Ökvist
TURNÉTEKNIKER Johan Matinmikko

DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson
FOTO Lina Ikse 
PORTRÄTT LISA LINDÉN Pamela Cortés Bruna
PRODUCENT Lisa Gröön
TEKNISK SAMORDNARE Jonas Karlsson
TURNÉSAMORDNARE Susanne Hägglund
KONSTNÄRLIG CHEF TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

INSPELADE RÖSTER Jan Coster, Peter Elmers, Lisa Lindén, 
Jenny Nilsson

TACK TILL
Referens- och provpublik från Fridaskolan, Göteborg; Nya 
skolan, Lilla Edet; Ramnerödsskolan, Norgårdenskolan och 
Fridaskolan, Uddevalla. De killar och tjejer runt om i Västra 
Götaland som hörsammat vår efterlysning och generöst delat 
med sig av sina dagböcker och tankar under en vecka i 
november.

Övrig personal som arbetar på Regionteater Väst kan du finna 
på vår webb.

DILEMMA

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

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


