EGO (9-12 år)

URPREMIÄR 18 FEBRUARI 2023
Välkommen till ditt innersta rum: egot.
Alla har ett ego. Det lever i ständig rädsla för att inte duga och
att inte passa in. Egot har så mycket åsikter om hur vi ska tänka,
tycka, känna och se ut att det nästan är omöjligt att veta vad det
är som gäller. Vad händer med oss som människor om vi låter våra
egon definiera oss?
Kom som du är! – Men inte sådär.
Du kan bli vad du vill! – Men var realistisk.
Var dig själv! – Men vem är jag?

Idé & regi: Linn Bergstam
Scenografi: Sara Kander
Mask & kostym: Agnes Kenttä
Musik: Torbjörn Svedberg
Ljusdesign & teknik: Kundali Löfstrand
Mimskådespelare: Stina Gunnarsson & Karu Wallin
Regihandledning: Matilda Dahl
Produktion: Emma Melkersson
Inspirationsmaterial för lärare kommer att finnas att hämta på
vår hemsida.

Med EGO vill vi påvisa det fantastiska med att bara vara du. Duger
jag fast jag inte fick alla rätt på provet och inte gjorde mål på
fotbollen? Den psykiska ohälsan hos unga har ökat, och de höga
krav vi har på oss själva och vikten av prestation är så stor att vi
kopplar ihop den med självkänslan. Tillsammans utforskar vi hur vi
kan hjälpa oss själva och andra att känna att vi duger som vi är.
Med mim, humor och lek bjuder vi in till en föreställning där vi med
nyfikenhet och mod undersöker identitet, självkänsla och gruppdynamik.

Tekniska krav

Turnéfakta

Medverkande: Två mimskådespelare
Föreställningslängd: ca. 40 min
Publikantal: 60 barn + personal
Familjeföreställningar: 80 personer
Spelyta: D/B/H: 5 x 5 x 2,4 m + publikplatser
Lokal: Aula, samlingssal, gympasal
Bärhjälp in- och utlast: 1 frisk, stark person
El: 10 A jordat eluttag
Bygg/riv: 75/45 min

Pris: 1:a fst 14000 kr, 2:a fst samma dag/plats: 11000 kr.
Milersättning: 75 kr/mil (inkl bilhyra)
Traktamente och resetillägg: 425 kr/dag och person
Logi: Två rökfria enkelrum med dusch

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

Bokning och information:
08-31 54 64, info@pantomimteatern.se
Möjlighet till subventioner kan finnas. Kontakta oss för
mer information.

