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BLOD, SVETT
OCH TÅRAR
Ett filmiskt högstadiedrama om boxning, lojalitet och
drömmar.
Det är vårtermin i nian och framtiden dallrar vid horisonten.
Vi får följa Andie, den populäraste tjejen i skolan, vars högsta
önskan är att få komma in på boxningsgymnasiet i Angered.
Hur är det att vara ung, att vara tjej, att upptäcka sin sexualitet
och försöka passa in i en roll som man kanske aldrig har bett om?
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Blod, svett och tårar är en föreställning om vänskap och svek, om
identitet, kärlek och drömmar.
Lisa Färnström ger oss en visuell iscensättning för högstadiet
där skolans lokaler är en del av framförandet. Föreställningen
jobbar med ny teknik som effektivt blandar teater och rörlig bild.
Publiken följer berättelsen omväxlande live och via direktsänd
video. En high school film som utspelar sig på din egen
högstadieskola.
Manus Robin Spegel
Regi Lisa Färnström
Scenografi Johanna Mårtensson

För frågor och mer information
kontakta distriktsansvarig:
Anneli Lundmark
Tel: 08-531 994 03 Mobil: 070-388 14 06
anneli.lundmark@riksteatern.se
Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland
Marie Höglund
Tel: 08-531 992 92 Mobil: 073-063 66 19
marie.hoglund@riksteatern.se
Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland,
Örebro, Östergötland

Målgrupp: Från årskurs 7 och uppåt inkl gymnasiet
Turnéperiod: Hösten 2019
Föreställningslängd: 60 min
Speltid: Vid två skolföreställningar/dag spelar vi kl 11.00
och 13.30. Vid en föreställning spelar vi någon gång mellan
11.00 och 13.30
Antal medverkande: 4 skådespelare
Maxpublik: 100 personer inkl pedagoger. Sittplatser
medföljer
Spellokal: Gymnastiksal. Vi kommer också att använda
andra utrymmen på skolan såsom toalett, korridor,
omklädningsrum för vissa filmscener
Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A
Övrigt: Mörkläggning önskvärd
Byggtid: 4 tim
Rivtid: 1,5 tim
Bygg/bärhjälp: 4 vuxna personer
Gage skolarrangörer och medlemmar:
9 000 kr exkl moms
Gage övrig arrangör: 11 500 kr exkl moms
Viktigt: Vi spelar gärna på elevernas egen skola, i den
egna gympasalen vilket ger en förstärkt upplevelse. Rektor
måste godkänna att vi också använder andra utrymmen
på skolan för att filma och livesända direkt in i gympasalen.
Filmerna kommer att raderas efter föreställningen. Det är
viktigt att både elever och lärare är informerade om att
filmning pågår i samband med före-ställningarna.
Mer information finns på scenkonstportalen.se
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Katrin Ylander
Tel: 08-531 994 45
Mobil: 070-637 59 10
katrin.ylander@riksteatern.se
Gotland, Stockholm, Sörmland, Uppsala
Jenny Johansson
Tel: 08-531 993 19
Mobil: 070-637 59 43
jenny.johansson@riksteatern.se
Västra Götaland, Halland
Emilie Larsson
Tel: 08-531 994 17
Mobil: 070-682 97 04
emilie.larsson@riksteatern.se
Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Jönköping
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