VÄSEN

AV JENS PETER KARLSSON REGI IBEN WEST
MÅLGRUPP: 3-5 ÅR

En fantasifull sci fi-saga för små barn.

TURNÉUPPGIFTER

Ett barn är på väg hem till sin farmor. Mitt i skogen, på stigen där barnet
promenerar, har ett märkligt väsen från en annan värld plötsligt dykt upp och
hindrar barnet från att ta sig vidare.

MÅLGRUPP
3-5 år.

Såväl barnet som väsendet blir både överraskade och lite misstänksamma i mötet
med den andre. Men så småningom kommer en ömsesidig förståelse mellan de
två vitt skilda varelserna att börja växa fram.

GENRE
Talteater / Rörelseteater / Science fiction.
LÄNGD
Cirka 45 minuter, inklusive efterföljande lekpass.

Teater 23 presenterar en nyskriven föreställning som tar avstamp i vårt
mänskliga behov av att förstå vår omvärld och göra oss förstådda i den.
Den unga publiken bjuds in till en magisk plats där både det välkända,
men också det obekanta och spektakulära ryms.

PUBLIKANTAL
Förskoleföreställning: 35 barn och 10 vuxna.
Offentlig föreställning: 20 barn och 20 vuxna.

Efter framgångarna med småttingteatern Pici & Oso, ville Teater 23 återigen
skapa en föreställning anpassad för teaterovana förstagångsbesökare.
Denna gång står språket och kommunikationen i fokus, samt hur barn
reflekterar över mötet med en annan och därmed sin egna identitet.

LOKALMÅTT
8,5 x 6 meter fri, plan yta inklusive teaterns
medtagna sittplatser. 2,5 meter fri takhöjd över hela
scenytan. Tänk på att nödutrymningsvägar inte ingår i
den fria ytan.

Väsen har arbetats fram i nära samarbete med förskolebarn i målgruppsåldern
genom en serie workshops. Allt från manus och rörelse till material och musik
har prövats, utvärderats och utvecklats tillsammans med barnen.
Särskild omtanke har lagts på scenrummet och publikplatserna för att skapa
både en trygg och spännande upplevelse på teatern.
Dessutom har en märklig varelse, ett mystisk väsen, byggts upp på vår scen...

RÖKMASKIN
Rökmaskin förekommer, men är ej ett krav.

Pressklipp:
”Väsen är en föreställning som kombinerar en enkel men viktig historia med färg,
form, ljud och rörelser och där fantasi och konstnärligt skapande fått härligt fritt
spelrum.”
”Väsen visar verkligen att det enkla kan växa och blir hur stort och egensinnigt
som helst när fantasin får råda.”
Gunilla Wedding - Skånska Dagbladet, 2018-09-08
”Rummet tillsammans med Mika Forslings suggestiva kompositioner som står för
den stora teatermagin.”
Boel Gerell - Sydsvenskan, 2018-09-07
Väsen hade urpremiär 7 september 2018 på Teater 23.
På scen: Björn Löfgren & Elin Rusk (ersätter Gustav Bloom)
Manus: Jens Peter Karlsson Regi: Iben West
Scenografi & kostym: Evelina Johansson Ljus: Anna Nässlander
Ljud & musik: Mika Forsling Koreografi: Johanna Jonasson
Väsenkonstruktion: Elin Adler Konstruktion: Måns Ekander
Rekvisita: Désirée Holmberg Ljudteknik & syntolkning: Narjes Al-Ansari
Marknadsföring & turné: Mario Castro Sepulveda
Produktion: Line Janson & Niclas Paulsson

OBS! Publikplatserna är inbyggda i scenografin,
scen/salong är därför ej möjligt.

MÖRKLÄGGNING
Ja.
EL
2 x 10 Amp, separata uttag 230 V.
BYGGTID/RIVTID
4 tim/2 tim
BÄRHJÄLP
Ja, två vuxna personer med god kunskap om
lokalen under hela bär-, bygg- och rivtiden.
OBS! Tunga lyft.
PRIS I SKÅNE
• 10 000 kr för första föreställningen.
• 6200 kr för följande om bygget kan står kvar
(25 % moms tillkommer).
PRIS I ÖVRIGA SVERIGE
• 9000 kr för första föreställningen.
• 6200 kr för följande om bygget kan stå kvar
(25 % moms tillkommer).
• Reseersättning på 70 kr/mil, traktamente på
230 kr/dag för tre personer, samt logi (enkelrum)
för tre personer tillkommer.
Priserna gäller för föreställningar som bokas 2020.
Med reservation för prisförändringar kommande år.
SYNTOLKNING
Alla speltillfällena är syntolkade genom vår
specialanpassade syntolkningsstjänst.
BOKNINGAR
Kontakta Mario Castro Sepulveda, turnéläggare.
Tel. 040-30 32 23 eller mario@teater23.se.
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