Svärdfisken (hösten 2018)
Teater
Producent:
Byteatern Kalmar Länsteater
http://byteatern.se
Kontaktperson:
Andreas Bernthsson
andreas@byteatern.se
0480-434486, 0480434486
Föreställningens längd
1 h 0 min
Turnéperiod
31 Aug 2018 - 30 Nov 2018

Allmänt

Ett äventyr på havet för
mellanstadiet.
Fantasifullt, modigt och allvarligt. Följ med på ett
roligt och djuplodande äventyr om att övervinna
svårigheter tillsammans!
Elvaårige Robin bor med sin farfar Thomas i en liten
kuststad där vägarna är bländande vita av krossade
snäckskal. Hennes farfar är snäll men allt för ofta
rätt grinig, i synnerhet när han tänker på Robins
pappa som försvann ner i havsdjupet för ungefär ett
år sedan. Sedan dess har Robin behövt bo med sin
farfar och en massa små husdjur som också har haft
en tendens att vilja lämna jordelivet.
En dag har en svärdfisk trasslat in sig i en fiskares
nät och glädjande nog är den fortfarande levande.
Farfar och Robin bestämmer sig för att rädda livet
på svärdfisken. De ger sig ut på havet i farfaderns
gamla båt med fisken i släptåg.

Åldersgrupp: Åk. 4-6
Turnéområde: Kalmar, Kronoberg, Blekinge
Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 80
Konstnärligt team: Konstnärligt team:
Manus: Damien Millar
Regi: Daniel Rylander
Översättning och bearbetning: Ninna Tersman
Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag

Gage

Medverkande

Kalmar
7 600 kr Ex. moms 25%

Ulf Montan & Anna Wadström

Blekinge/Kronoberg
9 600 kr Ex. moms 25%

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter
Takhöjd (m): 3,75
Elkrav: 1 x 16 A
Mörkläggning: Önskvärt
mörklagt
Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5

Svärdfisken är en hyllad barnpjäs som är skriven av
den australiensiske dramatikern Damien Millar och
sätts nu upp på svenska för första gången. För regi
står Daniel Rylander som har regisserat ett tjugotal
föreställningar i Sverige, Danmark och på Island.
Daniel är tillsammans med Mia Carlsson teaterchef
på Byteatern…

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

Utskriven: 2017-09-26

