
Tekniska specifikationer Medverkande

Information och bokning

Pressröster
“Det är sjövilt och intelligent genomfört...Bättre 
betyg i det här sammanhanget är svårt att få” DN 
“..uppmärksamhet och närvaro i spelet som är hu-
moristiskt, dynamiskt, varsamt och respektfullt. Och 
något förändras, både i klassrummet och inom oss.”
Karin Helander, SvD  
“...medalj till Unga Klara för kvalitet, mod, fantasi 
och lekfullhet... “Även för en vuxen drar en skakning 
genom det solida identitetsbygget” Expressen

Målgrupp: årskurs 3-5 | Maxpublik: 35 st
Bygg/rivtid: Tillgång till rummet 60 minuter innan 
föreställning/30 min efter  
El: 1 st jordad 10 amp uttag 
Mörkläggning: önskvärt | Speltid: ca 60 min
Spelyta: Ett normalstort klassrum eller annat rum 
som är insynsskyddat med plant golv. Bänkar och 
stolar ska vara flyttbara och det ska fungera att 
ställa ca 30 stolar i en ring med ca 10 cm mellan 
stolarna
Pris: 1:a förest. 7000:- / 5000:- 2:a förest. samma 
dag/samma plats  
Vid turné utanför Stockholms region tillkommer 
Resa: 70:-/mil | Traktamente: 3x370:-/dygn
Logi: 3 enkelrum vid övernattning
Priserna gäller t.o.m 31/5 2022.  Moms tillkommer med 25%

Medverkande: 2 skådespelare + en tekniker 
Manus: Erik Uddenberg
Regi: Gustav Deinhoff
Kostym: Elin Hallberg
Ljuddesign: Kalle Bäccman

Som barn letar man efter någon att vara. Som vuxen söker man efter vem man egentligen är. 
Men det finns många att vara. Många att leta efter.

De jag egentligen är
handlar om alla dem vi också kan vara när vi verkligen är oss själva och kretsar kring frågan om 
identitet- vilka vi är och vill vara. 
Texten är byggd kring berättelser om de karaktärer från böcker, film, serier och verklighet som vi 
ibland fantiserat att vi är.  Vad gör drömmarna om oss själva med oss? 
De jag egentligen är handlar om alla dem vi också kan vara när vi verkligen är oss själva. 
Spelas i klassrum med integrerad teaterworkshop. Läs mer

Jörgen Aggeklint 0738-98 79 39
mail: jorgen@ungaklara.se
www.ungaklara.se

Foto: Milja Rossi

Skapande skola
Föreställningen kan bokas med ett “Skapande 
skola-paket” Kontakta oss för mer information. 
Ladda hem PEDAGOGMATERIAL.
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