Mirabell och Astrakan
Teater
Producent:
Regionteatern Blekinge
Kronoberg
http://www.regionteatern.se
Kontaktperson:
Iréne Kleven
irene.kleven@regionteatern.se
0470-70 05 06, 0708190798
Föreställningens längd
0 h 30 min
Turnéperiod
22 Sep 2017 - 9 May 2018

En lekfull och existentiell pjäs
om att vänta.
Mirabell och Astrakan har båda begett sig till en
lekplats för att vänta på att Någon ska komma dit.
Denna Någon ska förändra allt och lösa alla deras
problem. Men det blir inte riktigt som de tänkt sig.
För när Astrakan kommer dit är redan Mirabell där
och hon vill absolut inte att Astrakan ska vara där,
tänk om Någon inte vågar komma då. Hon försöker
lura bort Astrakan som i sin tur svarar med att jaga
bort Mirabell. Båda vill vara ensamma på lekplatsen
när Någon kommer. Men när de båda blir skrämda
av ett oväntat buller tyr de sig till varandra. Sakta
börjar de acceptera den andras närvaro och bli
nyfikna på varandra. Det visar sig att ingen av dem
vet vem de väntar på eller om Någon är snäll eller
farlig? Är det samma någon? Och finns ens Någon
på riktigt? Och vad händer om Någon aldrig dyker
upp? Måste man fortsätta att vara ensam, rädd och
otillräcklig? Eller kan det rent av vara så att de väntar
på varandra....

Allmänt
Åldersgrupp: 0-5 år
Turnéområde: Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra
Götaland, Östergötland, Blekinge, Götaland
Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2017-09-22
Konstnärligt team: Av Annika Thor
Regi Maria Löfgren
Scenografi Heidi Saikkonen
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag

Gage

Medverkande

Blekinge och Kronoberg
4 500 kr (Giltigt: 2017-02-03 till
2017-02-03) Ex. moms 25%

Frida Jansdotter och ytterligare
en skådespelare.

Med efterarbete
6 500 kr Ex. moms 25%

Teknik

Utanför regionen utan
övernattning
5 700 kr Ex. moms 25%

Med efterarbete
8 700 kr Ex. moms 25%

Spelyta: 0 x 0 meter
Elkrav: 2 x 10 A
Övriga elkrav: 2 separat
avsäkrade 10 ampers jordade
uttag
Mörkläggning: Krav mörklagt
Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1
Andra lokalkrav: Fri golvyta 6 x 8
m
Fri takhöjd 2,7 m

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

Utskriven: 2017-02-28

