
FRÅN Ö TILL Ö
En moralfilosofisk undersökning om människors värde

MÅLGRUPP Årskurs 2-4 

URPREMIÄR Januari 2020

SPELPERIOD Våren 2020 

REGI Åsa Gustafsson

SCENOGRAFI & KOSTYM Linda Wallgren 

MEDVERKANDE 2 skådespelare, 2 tekniker

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 50 min

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR/DAG 2 st i  
samma lokal.

MAXPUBLIK 60 personer

LOKALKRAV Bredd 9 meter. Djup 7 meter, 
Höjd 3,5 meter. I måttet ingår 
publikplatser som vi har med oss.

EL 16 A

MÖRKLÄGGNING Ja

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget. 

BYGGTID & 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 5300 kr + 25 % moms per 
föreställning, 7900 kr + 25 % moms för 
två föreställningar samma dag. 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. 

FOTO Lina Ikse

INFORMATION & BOKNING 
Lisa Gröön, 0738 19 19 87
lisa.groon@regionteatervast.se

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
en del av Västra götalandsregionen

Nästan 4000 barn runt om i Västra Götaland har redan sett 
föreställningen – nu kommer succén tillbaka!

”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje 
människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.” John Donne

Vi befinner oss i ett drömlikt grönskande landskap, en magisk 
och gullig skogsglänta som för tankarna till rekreation, miljö-
medvetenhet, barndomsidyll och ekologi. Det visar sig dock snart att 
detta inte alls är en stilla plats för vila, utan en moralfilosofisk arena 
där vi alla utmanas och måste fundera ut vilket slags samhälle vi vill 
ha i framtiden.

Denna kontrastrika scenkonstföreställning bygger mycket på publikens 
egen medverkan. De får ta ställning till alla möjliga och omöjliga slags 
frågor, fram till det slutliga avgörandet: om det gällde liv och död, 
vems liv skulle vara mest värt att rädda?

Från Ö till Ö behandlar människors värde, bedömningsgrunder och 
gemensamma filosofiska utmaningar. Är det mer som förenar oss än 
som skiljer oss åt? 

”En fantastisk föreställning där skådespelarna får med sig eleverna 
(publiken) på ett genuint sätt. Övergången mellan lek och allvar 
fångade många tankar och funderingar som mynnade ut till 
intressanta diskussioner efter föreställningen. Man gick inte oberörd 
därifrån.” Barnkultursamordnare Västra Götaland

På scen ser vi Jan Coster och John Lalér.

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


