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Pantomimteatern presenterar stolt:
OH SNAP
PREMIÄR onsdag 6 november kl 10 på Påfågeln, S:t Eriksgatan 84
BARNLÖRDAG 9 november kl 13
GENERALREPETITION tisdag 5 november kl 10
ÖPPEN REPETITION måndag 4 november kl 10
Spelas 7, 12, 13 & 14 november på Påfågeln, S:t Eriksgatan 84. Därefter på
Göteborgs mimfestival den 16 november sen blir det turné i länet och landet.

Någonstans i ett mörkt och pixligt vakuum vaknar Majora upp ensam och intrasslad
i ett digitalt nät. Majora vill ropa på hjälp, men när hen öppnar munnen ﬂyger det ut
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youtubeklipp på söta kattungar och twittrande fake news. Majora har fått hela
världens massmedia i sin kropp!
Samtidigt letar Navi hopplöst efter sitt syskon och går vilse bland memes, GIF-ar,
nätmobbning, youtube- & instagraminﬂuencers och meningslösa
statusuppdateringar.
Pantomimteatern ger en massmedial mimföreställning om skärmberoende, som på
ett lekfullt sätt vill göra den unga publiken medveten om vad den totala
uppkopplingen gör med våra kroppar.
Två skådespelare och en sinnrik scenbild med spännande ljuddesign, tar oss med
på en resa.
En allåldersföreställning från 6 år, ca 40 minuter lång.

”Vad är det egentligen vi utsätter oss för i och med digitaliseringen? Håller vi på
med ett gigantiskt experiment där vi själva och våra barn ingår?
(Ur boken Skärmhjärnan av Anders Hansen)

Medverkande:
På scen: Julia Gumpert och Lucas Carlsson
Idé och regi: Ana Stanišić
Scenograﬁ och kostym: Sara Kander
Musik & ljud: Dijle Yigitbas
Mask: Agnes Kenttä
Ljus, video & teknik: Kundali Löfstrand
Afﬁschbild: Karl Johansson
Press- & programbilder: Bengt Wanselius
Föreställningstrailer: Lucas Carlsson
Pedagogiskt material: Linda Hovmark
Regimentor: Daniel Goldmann
Produktion: Magnus Byström/Veronica Bedecs
Pressbilder från föreställningen ﬁnns att hämta på pantomimteatern.se/press
fr o m 30 oktober 2019. Presskontakt och producent Magnus Byström,
08-31 54 64 / info@pantomimteatern.se
Teater till hjärtat — mim.
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst.
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Följ oss på Twitter | Bli vår vän på Facebook | Följ oss på instagram
Telefon

Scen:

08 - 31 54 64
Email

Påfågeln
S:t Eriksgatan 84

info@pantomimteatern.se

(T) (B) S:t Eriksplan

avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet
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