Hej!
Vi heter Gunilla och Gustav och jobbar som skådespelare på Teater 23 i Malmö. Det är vi som
spelar i pjäsen Den Stora Konspirationen som ni snart ska få se. Inför ert teaterbesök ville vi
skriva det här brevet till er för att både få hälsa er välkomna och för att få berätta lite kort om
vad pjäsen handlar om.
När ni kommer till platsen där vi ska spela föreställningen, så kommer ni att få träffa doktorerna
Bloom och Andersson. Båda två är zoologer till yrket – de är alltså experter på djur och natur.
Doktorerna kommer att bjuda er på en presentation av deras väldigt viktiga forskning, som just
denna gång handlar om daggmaskarnas spännande liv!
Men det som börjar som en vanlig föreläsning får snart en oväntad vändning. Doktor Bloom har
nämligen upptäckt något mycket intressant gällande maskarna och han är övertygad om att han
är en stor hemlighet på spåren. En hemlighet som är så väl dold att inte ens doktor Andersson
känner till den. Hemligheten sträcker sig över hela världen, men hur kommer det sig att ingen
människa har hört talas om den?
Kan det vara så att doktor Bloom och doktor Andersson har snubblat över ett hemligt
samarbete som är så stort och globalt att det måste kunna kallas för en världsomspännande
konspiration...?
Den Stora Konspirationen ä r en rolig, fantasifull och fartfylld pjäs som handlar om hur små,
märkliga idéer snabbt kan förvandlas till övertygande konspirationsteorier. Ni i publiken
kommer att bjudas på en uppfinningsrik föreläsning, där de båda doktorerna kommer att
presentera en mängd ”fakta” i hopp om att försöka övertyga er om att de har rätt. Det är upp till
er i publiken att bestämma er för vad som är sanning och vad som är totalt nonsens!
Vi tycker att det är jätteroligt om ni vill höra av er till oss, antingen innan teaterbesöket eller
efteråt. Om ni har några frågor eller vill dela med er till oss med något, kan ni berätta det för er
lärare eller mejla oss på info@teater23.se. Det finns även foton och musik från föreställningen
och annat material på vår hemsida www.teater23.se.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Gunilla, Gustav och resten av Teater 23.

