
TEATER DANS FAMILJ BARN UNGDOM 

mellanland
en dokumentär poetisk teaterföreställning för högstadiet

Mellanland är ett land som uppstår för oss som förväntas vara något 
som vi inte kan, vill eller orkar vara. 

Du kan hamna i Mellanland när du får höra att du inte riktigt tillhör 
eller passar in. När du inte är riktigt svensk, men inte utländsk 
heller. När du inte riktigt är tjej eller kille eller när du befinner 
dig mitt emellan. Eller när du är kär i någon som du inte riktigt 
förväntas vara kär i. 

För att träda in i Mellanland krävs inget medborgarskap, alla här 
inne har mellanförskap. Snart kommer du att märka att det inte 
är en ensam plats. Det kan kännas som en öken, en partysemester 
eller rent av en drunkningsolycka. Här finns fullt av människor med 
liknande erfarenheter, med sina olika önskningar, drömmar och 
känslor. 

Föreställningen Mellanland är ett drömspel som väcker frågor kring 
identitet, tillhörighet och förväntningar. Vem definierar vem och vad 
händer egentligen med oss när vi blir definierade av andra? Hur ser 
längtan ut då?

Astrid Menasanch Tobieson är skådespelare, dramatiker och regissör. 
Hon lever och verkar i Sverige och Spanien. Johan Rödström är 
Göteborgsbaserad scenograf och ljusdesigner. Astrid och Johan 
har tidigare arbetat tillsammans med bland annat Maktdröm för 
Regionteater Väst. 

 RTV TEATER
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla

Tel 020-50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se

MANUS & REGI Astrid Menasanch Tobieson

SCENOGRAFI & LJUS Johan Rödström

KOSTYM Ulrika Kärrö

LJUDDESIGN Gustav Nordmark

MÅLGRUPP Årkurs 7-9 (13-15 år)

URPREMIÄR Februari 2017

SPELPERIOD Våren 2017

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 60 min

ANTAL FST PER DAG 2 st

MAXPUBLIK 60 elever + lärare

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  4 tim / 2 tim

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 2 personer

MEDVERKANDE 

3 skådespelare

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
076-854 41 67
ida.svanberg@regionteatervast.se


