LUST

för högstadiet
- Urpremiär september 2021
Det är sommarlov!
Tre tonåringar möts för första gången.
Ett triangeldrama fyllt av invecklade känslor och lust som ilar och drar.
Hjärnan är upptagen av tankar på den egna kroppen och på andras
kroppar. Kan jag gilla både tjejer och killar? Hur ska jag kunna veta vad
den andra vill? Tänk om jag blir avvisad?
En pjäs om identitet, lust och normer. Om rätten att bestämma över sin
egen kropp och att själv välja om eller när en vill dela den med någon
annan.
Med denna föreställning välkomnar och hyllar vi det krångliga, pinsamma
och alldeles underbara med att vara människa!

Manus: Sara Kander
Regi: My Areskoug
Scenografi & kostym: Sara Kander
Musik & regiass: Torbjörn Svedberg
Ljus, video, teknik: Kundali Löfstrand
Mask: Alva Nord
Mimskådespelare: Ipshita Rajesh, Marina Almén
& Jacob Danielsson
Illustration: Ninia Lemhagen Vierth
Producent: Dina Luterkort
Sakkunniga rådgivare RFSU: Kalle Röcklinger och Hans Olsson
Inspirationsmaterial för lärare kommer att finnas att hämta på vår
hemsida.
Teater till hjärtat — mim
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst. Mimen är en
konstform som inte vet några språkliga eller intellektuella gränser - därför når den alla i hela Sverige vare sig en är född här eller helt nyanländ,
oavsett ålder eller funktionsvariation. Utan orden når föreställningarna
publikens hjärta och varje åskådare blir därmed medskapande. Sedan
1977 har barn sett Pantomimteaterns föreställningar. Dessa barn är
idag föräldrar och är en trogen publik på Pantomimteaterns
föreställningar tillsammans med sina egna barn.

TURNÉFAKTA

Spelas för alla från 13 år

Medverkande: 3 mimskådespelare
Föreställningslängd: ca 40 min
Publikantal: 60 barn + personal
Familjeföreställningar: 80 personer
Spelyta: D/B/H: 7 x 6 x 2,6 m + publikplatser
Lokal: Gymnastiksal el. liknande, mörkläggning!
Bärhjälp in- och utlast: 2 friska, starka personer
El: trefasuttag 16 A
Bygg/riv: 120/60 min

Medverkande: Ipshita Rajesh, Marina Almén, Jacob
Danielsson
Pris: 1:a fst 15000 kr, 2:a fst samma dag/plats: 10000 kr.
Milersättning: 75 kr/mil (inkl bilhyra)
Traktamente och resetillägg: 425 kr/dag och person
Logi: 3 rökfria enkelrum med dusch
Bokning och information:
08-31 54 64, info@pantomimteatern.se

pantomimteatern.se
Med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Stockholms stad och Hedlunds stiftelse

Möjlighet till subventioner kan finnas. Kontakta oss för mer
information.

