Hösten 2018 - Våren 2019
Från 6 år, lågstadiet och familj I Mysrysare
regionteatern.se

Gymnastiksalar och liknande lokaler

Bild: Emma Larsson.

byteatern.se

INFORMATION
Iréne Kleven 0470-70 05 06
Johan Selander 0470-70 05 05
Lotta Welmsö 0470-70 05 12
SPELPERIOD
Premiär sommaren 2018
Turné hösten 2018 - våren 2019
LÄNGD
ca 40 minuter
PUBLIK
100 vid abonnerad föreställning
80 vid offentlig inkl vuxna

AV Selma Lagerlöf

l

FRITT TOLKAD av Rikard Lekander

REGI Rikard Lekander

l

SCENOGRAFI & KOSTYM Kajsa Hilton Brown

I ROLLERNA 4 skådespelare

Bortbytingen

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län
7.900 kr
11.900 kr med efterarbete**
Ej övernattning utanför regionen
10.900
15.900 kr med efterarbete**
Med övernattning utanför regionen
13.900 kr
19.900 kr med efterarbete**
*moms tillkommer

– en modern och lite läskig saga

FRI GOLVYTA
9 x 13 m

telefoner. Och så händer det som inte får hända. De glömmer barnvagnen med

FRI TAKHÖJD
3,75 m

Och värre blir det. När de hittar vagnen är det inte deras barn som ligger där utan…

EL
16 ampere europakoppling

Alla försök att hitta deras barn är förgäves. Vad ska de göra nu? Behålla trollet eller...

MÖRKLÄGGNING
Ja

En mamma och en pappa är väldigt upptagna med viktiga saker. De försöker följa
alla möjliga tips om hur de ska få mer tid för familjen. Smarta inredningstips för att få
ordning på alla saker och kläder hemma. Matlagningstips för att alla ska må bra och
hålla sig friska. Det är stressigt för dem med allt som måste göras och alla tips som
ska följas.
Nu har de fått ett tips om att skogspromenader ska vara rogivande.
Men till och med när de ger sig ut på skogspromenad låter de sig störas av sina
sitt lilla barn i skogen!
en trollunge! Ett troll har tagit deras barn och lagt dit sitt. De har fått en bortbyting!
kanske…göra sig av med det? Och hur ska människobarnet överleva bland trollen?
I den här uppsättningen är Selma Lagerlöfs klassiska novell förlagd till modern miljö.

BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP
Två vuxna (varav en med
god kännedom om lokalen och
lokalens el) hela byggtiden.
Ca 3 tim från byggstart och
ca 1,5 tim vid riv.

Kvar är magin och sagans metaforer, men omstöpt till en urban fantasy-historia.

TILLGÅNG TILL LOKALEN
OCH BYGGSTART
ca 3,5 tim före föreställning

** Se baksidan för information om efterarbetet.

Med reservation för ev. ändringar!
20170918

Precis som i sagans värld så är det inte givet att föräldrar är helt goda, inte heller att
troll är helt onda eller att barn är helt barnsliga. Snarare tvärtom.
Men en sak är säker, hur vi behandlar andra kommer förr eller senare påverka oss själva.
Det är ett lika aktuellt faktum nu som när sagan skrevs för mer än hundra år sedan.

REGIONTEATERN
BLEKINGE KRONOBERG
Box 486, 351 06 Växjö
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Bortbytingen
regionteatern.se

byteatern.se

– en modern och lite läskig saga
**
FÖRESTÄLLNING MED EFTERARBETE
80 minuters efterarbete med dramapedagog

INFORMATION
Iréne Kleven 0470-70 05 06
Johan Selander 0470-70 05 05
Lotta Welmsö 0470-70 05 12

för 4 grupper/klasser.
Det är önskvärt att efterarbetet sker klassvis.
(Vid fler klasser än 4 tillkommer en kostnad på 2000 kr per klass.)
Ett pedagogiskt material med tips på för- och efterarbete ingår
också. TIPS! Ni kan använda Skapande skola-pengar.

Med reservation för ev. ändringar!
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