
Producent:
Mittiprickteatern
http://www.mittiprickteatern.se

Kontaktperson:
Rolf Nielsen
info@mittiprickteatern.se
08-153312, 0739310084

Föreställningens längd
1 h 20 min

Turnéperiod
4 May 2020 - 17 Dec 2021

Klass – en föreställning om klass: i
skolan, i livet eller var som helst.
Teater / Workshops/kurser

En rolig, svart och sorglig
historia som handlar om
klass. 
För dig som går, har gått,
eller arbetar i skolan. 
Föreställningen berör djupt
mänskliga frågor om
tillhörighet, utanförskap och
makt som också sträcker sig
långt utanför skolans sfär.
Om möjligheter och begränsningar beroende
på var du bor, hur du använder ditt språk och
vilka som är dina föräldrar.
Men också en pjäs om att vara människa. Hur
svårt det är att göra rätt. Hur svårt det är att
nå varandra.

Alex och Diana har kallats till ett möte med
deras sons lärare. I samma skola som de
själva gick i en gång. Läraren vill tala om
sonens läs- och skrivsvårigheter men mötet
utvecklar sig på ett sätt som ingen av dem
hade kunnat ana…

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 70
Premiär: 2020-03-03, Stockholm
Konstnärligt team: Av: Iseult Golden och David Horan
Översättning & regi: Magnus Munkesjö
Scenografi & kostym: Anna Sigurdsdotter
Mask: Marie-Louise Hellberg
Koreografi: Helena Lambert
Slagsmålsinstruktion: Alexander Lindman…
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag

Gage
1:a fst 
12 000 kr Ex. moms 25%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

2:a fst samma dag,
samma lokal
9 000 kr Ex. moms 25%

Medverkande
Skådespelare: Henrik
Gustafsson,…

Teknik
Spelyta: 9 x 8 meter
Takhöjd (m): 2,5
Elkrav: 2 x 10 A
Mörkläggning: Ingen
Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1
Andra lokalkrav: Alternativ
spelyta bredd…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på
Scenkonstportalen.se
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