
HÖST TERM I N 2022 ÅRSKURS 7, 8 & 9

Fritt fall
Ett highschooldrama om fyra personer  

som alla befinner sig i fritt fall. 

SISTABESTÄLLNINGS-DAG 
31 OKT



Fritt fall
Ett highschool-drama om fyra personer som alla 
befinner sig i fritt fall.

Alice är helt perfekt: snygg, högpresterande och ihop 
med hunkiga mobbarkillen Nico. Hennes syster Sofia är 
världens loser: tjock, lat, arg och har inte varit i skolan på 
ett år. Båda sliter med omvärldens krav och förväntningar, 
men har valt motsatta strategier för att möta dem.

Så plötsligt ställs allt på ända när trassliga Vega börjar på 
Alices simhopp och väcker känslor som Alice gör allt för 
att dölja. Och vad händer mellan loser-Sofia och Alices 
pojkvän Nico? Plötsligt befinner sig alla de cementerade 
rollerna i fritt fall. Kan man bli fri från den stereotyp man 
blivit tilldelad och är det möjligt att leva upp till andras 
förväntningar och samtidigt vara lojal mot det egna jaget?

Fritt fall är skriven av Lovisa Onnermark och regisseras av 
Helle Rossing.
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Läs mer på Scenkonstportalen Fritt fall (höst 2022)

Målgrupp åk 7, 8, 9
Spelperiod Höst 2022
Publik max 100, inklusive pedagoger 
Längd 1 h 15 min
Antal föreställningar per dag 2
Antal medverkande 4 skådespelare
Spellokal 9 m x 13 m, takhöjd 4 m  
Elkrav 1 x 10 A och 1 x 16 A 
Bygg/Rivtid 3 h/1,5 h
Bygg- och bärhjälp 4 personer
Mörkläggning önskvärt, inget krav
Föreställningstider Kl. 10.30 och 13.30
Gage skolarrangörer 10.000 kr ex moms
Övriga 12.500 kr ex moms

Läs mer på scenkonstportalen.se

RIKSTEATERN BARN & UNGA
Tar den unga publiken på allvar – i hela landet. Barn- och 
ungdomspubliken förtjänar hög konstnärlig scenkonstkvalitet.
Prisvärda gager. När du beställer en föreställning från oss 
ingår alltid logi, traktamente och resor för alla skådespelare, 
dansare, ljus- och ljudtekniker.
Stöd till lärare inför och efter scenkonstbesöket.
Riksteatern erbjuder pedagogiska verktyg som skol-
personal kan använda sig av, exempelvis inspirerande 
lärarhandledningar och vårt nya digitala läromedel hos 
Clio. Det finns också möjlighet att boka en skräddarsydd 
fortbildningsdag för pedagoger.

För frågor och mer information  
kontakta säljansvarig för  
Barn & Unga:

LISA CROALL  
070-388 27 70
lisa.croall@riksteatern.se
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LÄRARHANDLEDNING
AV LOVISA ONNERMARK 

HIGH SCHOOL-DRAMA OM FYRA UNGDOMAR SOM BEFINNER SIG I FRITT FALL

Fritt fall

Redan nu finns en färdig lärarhandledning framtagenför Fritt Fall. Här finns den att 
ladda ner: https://www.riksteatern.se/om-oss/barn-och-unga/ 


