
FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 

SKOLOR  
VÅREN 2018





PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

(ord pris 110 kr)
Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 22 januari kl. 9.30
Måndag 22 januari kl. 11 

Föreställningslängd
ca. 45 min 

Ålder
6–10 år

INFERNO
STRINDBERGS INTIMA 

TEATER
 

August Strindbergs Inferno är en klassiker som utspelar sig i 
Frankrike där han gör alkemiska experiment och drabbas av hal-
lucinationer, paranoia och mardrömmar. Hans huvudkudde antar 
mänskliga former, han tror sig vara förföljd och hör knackningar i 
väggarna. I byn där han vistas kallar byborna honom för knäppgö-
ken. I ett annat land sitter en liten dotter och väntar på sin pappa. 

Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Vem går det att 
prata med om ens hemliga fantasier och drömmar? Kan en vuxen 
vara lika rädd som ett barn? Vem är det i så fall som kan trösta?

Strindbergs Intima Teaters uppsättning av Inferno, är en lekfull, 
förtjusande berättelse om gränslösa drömmar och lustfyllt skräm-
mande fantasier. Med hjälp av trolleri, clown och film gestaltas 
Strindbergs skildring av skaparkris och sökandet efter nya former.

Regi: Anna Pettersson
Medverkande: Siri Hamari

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2018
www.storateatern.se 



PRAKTISK INFO
Teater

Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 19 februari kl. 12.30

Föreställningslängd
ca. 1 tim 10 min 

Ålder
Årskurs 9 och gymnasiet

DEN SJÄTTE 
KONTINENTEN 

TEATER SAGOHUSET 
En familj drömmer om en värld fri från smuts. De startar en tvål-
fabrik! Under tre generationer växer företaget till ett internatio-
nellt konglomerat. Fabriken sprutar ur sig tvål, och i skuggan av 
tvåltillverkningen produceras - sopor. Världens fräschaste familj blir 
världens största producent av avfall. Avfall som nu flyter omkring i
världshaven.

Daniel Pennacs humoristiska pjäs ”Den sjätte kontinenten” 
behandlar den multinationella industrins framväxt under 1900-talet 
och konsekvenserna av människans rovdrift på naturen. Föreställ-
ningen är en myllrande berättelse om hur en familjs lilla tvålfabrik 
dras med i kapitalismens idé, och genom utvecklingen blir en del 
av det som utarmar och förstör miljön.
En satir över hur västvärldens strävan efter hög levnadsstandard 
har lett till att sopor släppts ut i världshaven i en sådan omfattning
att skräpet nu bildar en hel kontinent – den sjätte kontinenten.

Manus: Daniel Pennac
Regi: Ida Wallfelt
Medverkande: Elin Rusk, Märta Lundin, Nicklas Fransson, Jerk 
Olsson Westin, Pär Malmström, Sandra Redlaff

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2018
www.storateatern.se 



PRAKTISK INFO
Teater

gradängscenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Onsdag 11 april kl. 10

Föreställningslängd
ca. 1 tim 10 min 

Ålder
Från årskurs 7

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor våren 2018
www.storateatern.se 

FULET
TEATER 23

En skräckföreställning i skolkorridoren.

Fulet var hon i klassen som ingen riktigt pratade med. 
De enda som verkligen la märke till henne var Kim och Sandra. 
De störde sig på henne, äcklades av henne och avskydde hela 
hennes person. Så en ödesdiger fredag fick Kim och Sandra en 
idé. De bestämde sig för att utsätta Fulet för ett elakt skämt för 
att sätta henne på plats. Men konsekvenserna av skämtet började 
snabbt att eskalera bortom Kims och Sandras kontroll och snart 
gick tragedin inte längre att undvika...

Teater 23 presenterar en föreställning som förenar mobbing och 
förtryck i skolkorridoren med något så kittlande som skräckgenren.
En nervpirrrande och spännande kombination som gör Fulet till en
teaterföreställning publiken inte kommer att glömma i första taget. 

Efter en novell av: John Ajvide Lindqvist 
Dramatisering: Gustav Tegby
Regi: Rikard Lekander
På scen: Ann Katrin Andréasson, Josefin Larsson, Anna M Persson

”Det är äkta obehagligt verkligt hela tiden och 
anspänningen vibrerar i luften.” Aftonbladet

”Uppsättningen är på många vis helgjuten, effektfullt 
sammansatt och engagerad i sitt ärende.” Sydsvenskan



Dessutom har gymnasieskolor 
möjlighet att gå på följande 

kvällsföreställning våren 2018:

IMAGES
ANTOINETTE GOMIS

- ”En kvinnas berättelse genom Nina Simones musik”. 
Dans / Tisdag 20 mars kl. 19  (Gymnasiet)

Med utgångspunkt I Nina Simones liv och musik utforskar ”Images” frågor 
som ”Hur värderar vi vårt kvinnliga arv? Hur kan vi bekämpa stereotyper? 

Är vi redo att ge plats för kvinnor med olika hudfärg i våra samhällen?

WWW.STORATEATERN.SE



Bokning av skolbiljetter våren 2018
(med reservation för fullbokning)

Lämnas på Stora Teatern eller maila informationen till biljett@storateatern.se

Föreställning/Titel: .......................................................................................................

Datum/Tid:  ................................................................................................................

Antal elevbiljetter: ......................................................................................................

Antal fria lärarbiljetter: ................................................................................................
 

Skola:  ..........................................................................................................................

Stadsdel: ......................................................................................................................

Årskurs:  .......................................................................................................................

Kontaktperson:  ............................................................................................................

E-post:   .......................................................................................................................

Mobilnummer: .............................................................................................................
 
 

Fakturaadress: ..............................................................................................................
 

Organisationsnummer: .................................................................................................

SDN: .............................................................................................................................

Kontaktperson:   ...........................................................................................................
 

Ev Mottagarkod/ref.nr: .................................................................................................

OBS!
Bokningen är bindande då faktura skickas direkt!

Biljetterna mailas till er som en pdf-fil som ni själva skriver ut.
 
 

Biljettkontoret är öppet vardagar kl 12–18, lördagar kl 10–14.
Frågor om biljetter, fakta om föreställningen, faktura etc, kontakta: 

biljett@storateatern.se, tel 031-368 32 99 

www.storateatern.se


