
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

klara färdiga stå
en hyllning till förloraren

Klara, färdiga…

Va? Var det ingen som sprang? Ingen som kom först i mål?
Är inte livet en tävling?

Vi får lära oss nästan från det att vi föds att livet handlar om att 
vara först, bäst och starkast! Att komma etta på pallen är det 
enda som räknas. Man måste vara en vinnare för att klara livets 
prövningar, men vad händer om man inte är det?

I denna teaterföreställning för de yngre skolbarnen möter vi 
Eldstartaren, Bejon och Sputnik. 

Tre figurer som gärna vill vinna men som inte har det så lätt. 
Eldstartaren kan inte få något att brinna, Bejon är oduglig till det 
mesta och Sputnik är helt utan kompass. Men vad ska de göra åt sin 
sämsthet? Är det bara att lägga sig ner och dö? Eller kan det vara så 
att den sämsta är den bästa om man räknar bakifrån? 
De tre karaktärerna vänder och vrider på begreppen och tillåter sig 
själva att få vara dåliga utan att världen går under.
 
Med mycket humor, allvar och lek är föreställningen en hyllning till 
den saktmodiga, den långsamma och den som alltid kommer sist. 
Helt enkelt en varm och stor applåd till att vara dålig!

”Temat berör konkurrensens problematik, vilket lyfts till filosofisk 
nivå och blir en existentiell fråga. /…/ Mellan den modlöse 

dysterkvisten och den egotrippade bluffmakaren befinner sig den 
lättlurade naivisten.” 

Peter Grönborg, Borås Tidning
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MANUS Emma Broström

REGI Lars Melin

SCENOGRAFI & KOSTYM Jenny Ljungberg

MÅLGRUPP Årkurs F-2 (6-8 år)

URPREMIÄR Februari 2017

SPELPERIOD Hösten 2017

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 50 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

MAXPUBLIK 60 elever + 6 vuxna

SCENKRAV Bredd 9 meter. Djup 7 meter, Höjd 3,5 
meter. I måttet ingår publikplatser.

EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Ja, nödvändigt

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  3 tim / 1,5 tim

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 

3 skådespelare + 2 tekniker

KOSTNAD 5000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 7500 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). RTV bokar hotell.

ÖVRIGT  Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning till föreställningen. För särskilda 
önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING
Producent Ida Svanberg
0768 54 41 67
ida.svanberg@regionteatervast.se


