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16.45 – 17.50 

AKT 1A  Markatta musikteater, Malmars 

Makalösa, Teater Tamauer, TETRA  

AKT 1B Teater Jaguar, Skapet, Teater Kurage, 

Masthuggsteatern 

 

17.50 – 18.15 

PAUS 

 

18.15 – 19.20 

AKT 2A  Teater Jaguar, Skapet, Teater Kurage, 

Masthuggsteatern 

AKT 2B Markatta musikteater, Malmars 

Makalösa, Stråf, Teater Kurage, TETRA 

 

19.20 – 19.40 

FIKAPAUS 
 

19.40 – 21.00 

AKT 3 E=mc2 Danskonst, GEST, Teater Spira, 

Göteborgs Dramatiska Teater, STRÅF
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RATATOUILLE 
MARKATTA MUSIKTEATER & ADAMA 
CISSOKHO 

 
Längd: 45 min 

 

Pris: 25 000kr 

 

Spelperiod:  

30 okt 2015 – 9 nov 2015 

 

Maxpublik: ? 

 

Lokalkrav: Större scen eller 

samlingslokal 

 

Mörkläggning: ? 

 

 

 

 

 
 

En färgsprakande och 

gungande show! Nu lyfter vi på 

hatten och slår på stort med 

fyra kvinnor och fyra män på 

scenen. Magiska melodier, 

rafflande rytmer och ett 

sanslöst svängande band är 

ingredienserna i vår nya 

Ratatouille. 

Markatta fortsätter sitt rosade 

samarbete med den 

fantastiska sångerskan Adama 

Cissokho, en av Senegals 

främsta traditionsbärare inom 

griot-traditionen. Denna 

gången gör vi en live-version 

av vår Manifest-nominerade 

CD ”Ratatouille”. 



MITT I SPENATEN 
MALMARS MAKALÖSA 

 
Längd: 45-50 min 

 

Pris: 12 000kr + resa och logi 

 

Spelperiod:  

HT 2015 – HT2016 

 

Maxpublik:  

 

Lokalkrav: 7 x 5 m. 

 

Mörkläggning: Nej 

 

 

 

 

 
 

En musikalisk resa mitt ut i 

spenaten. På vägen passerar vi 

svårtillgängliga svampskogar, 

puttrande idrottsläktare, 

dansande neanderthalare och 

annat spännande. Vad som 

helst kan hända när Malmars 

Makalösa ger sig ut på äventyr 

bland otaliga musikgenrer. 

Häng med! 



MOVEMENTS 
STRÅF 

Längd: 60 min 

 

Pris:  

1a föreställningen: 16 000kr 

2a föreställningen: 8 000kr 

 

Spelperiod:  

HT 2015 – VT 2017 

 

Maxpublik: 200 

 

Lokalkrav: 8 x 8 m. 

 

Mörkläggning: Ja 

 

 

 

 

 
 

Den sjungande stråkkvartetten i 

en rörlig, rolig, berörande, 

musikalisk föreställning!  

  

I MOVEMENTS ger kvartetten 

uttryck åt sin längtan efter att 

lägga till ytterligare ett sceniskt 

språk, rörelsen och dansen. 

Maud Karlsson, mångkunnig 

dansare och koreo¬graf från 

Uppsala ger inspiration, har 

skapat möjligheter och rivit 

gränser i vad som är möjligt för 

fyra sångare med 

stråkinstrument i handen att 

gestalta.  



VIV TOLERANS 
TETRA   

Längd: 40 min 

 

Pris:  

1a föreställningen: 12 000kr 

2a föreställningen: 10 000kr 

 

Spelperiod:  

HT 2015- HT 2016 

 

Maxpublik: 100 

 

Lokalkrav: 6 x 5 m. 

 

Mörkläggning: Nej 

 

 

 

 

 
 

En färgstark konsert, med sånger på olika språk ifrån fyra 

väderstreck. 

Möt arabisk och grekisk ornamenterad sångstil, Haitipuls och 

nordiskt gung. Allt i TETRA:s egna arrangemang, som bygger på 

rytmiska vokalkomp, olika röstklanger och slagverk. 

 

Viv tolerans är en interaktiv konsert, där eleverna får vara med i 

sång, rytm och rörelser. Temat för konserten är toleransen och 

kärleken. Att se våra likheter och olikheter som en stor tillgång 

och rikedom. Leve toleransen och nyfikenheten! 



DÖDSÄNGEL 
TEATER JAGUAR 

Längd: 60 min 

 

Pris:  

1a föreställningen: 8 900kr 

 2a föreställningen: 7 500kr 

Resa och logi tillkommer. 

 

Spelperiod:  

HT 2015- HT 2016 

 

Maxpublik: 100 

 

Lokalkrav: 6 x 4 x 3 m. 

1 x 16 A + 1 x 10A 

 

Mörkläggning: Önskvärt 

 

 

 

 

 
 

En föreställning om vår närhet till ondska och längtan att slå sig 

fri. Alla kämpar vi för en bättre värld och alla tar vi olika vägar 

dit. Ett felsteg kan med facit i hand ske på bekostnad av 

andra människors liv. Kommer vi någonsin att lära oss av 

historien? 

 

Göteborg 2015. Angelo är på väg från sin fars begravning 

med blodig kniv i handen.   

 

Buenos Aires 1979. Carlos är på jakt efter gamla SS-officerare 

däribland sin egen far.   

 

Auschwitz 1944. Axel, en lägervakt förälskar sig i en av sina 

fångar. Alla tre är på flykt från sitt förflutna. 



DIN HAND HAR GJORT 
ALLT DETTA 
SKAPET 

 
Längd: 50 min 

 

Pris:  

1a föreställningen: 18 300 

 2-3e föreställningen: 11 800kr 

2 föreställningar under samma 

dag: 20 000kr 

 

Spelperiod: HT 2015- 

 

Maxpublik: 100 

 

Lokalkrav: Blackbox eller 

mörkläggning. Dansmatta. 

 

Mörkläggning: Ja 

 

 

 

 

 
 

Din hand har gjort allt detta 

rör sig i minnesluckorna runt 

fyra historiska kvinnor och 

deras konstnärskap. Med 

blandade berättarformer 

som dans och fysisk teater 

tar vi med publiken på en 

resa in, ut och genom 

historien i en fartfylld, skarp 

och lätt euforisk 

scenupplevelse i 

kreativitetens tecken! 



MENS 
TEATER TAMAUER 

 

Längd: 65 min. 

 

Pris:  

10 000kr 

 

Spelperiod:  

Mars-april 2016 

 

Maxpublik: 150 

 

Lokalkrav: Flexibelt 

 

Mörkläggning: Ja 

 

 

 

 

 
 

Välkommen till en informativ, personlig och humoristisk 

uppsättning om kvinnlig kroppslighet. För pappor och deras 

döttrar, mammor och deras söner, för alla killar, för alla tjejer, 

för alla som kommer att få och har haft mens och för de som 

aldrig kommer att få... 



HEM 
MASTHUGGSTEATERN 

Längd: 60 min 

 

Pris:  

2200 gratisbiljetter för 

mellanstadieelever i 

Göteborg fram till årsskiftet 

 

Spelperiod:  

Okt 2015 – VT 2016 

 

Maxpublik:  

60 barn + 4 lärare 

 

Lokalkrav: Spelas endast 

på egen scen. 

 

Mörkläggning: - 

 

 

 

 

 
 

Hemma är där mina kompisar är. Hemma är där mamma och 

pappa är glada. Hemma är långt borta. Där musik och skratt 

och ljud och dofter fyller luften. Hemma är för länge sen, när 

jag var liten och allt var tryggt. Hemma finns det en lucka i 

taket. Där är skolan, där är fotbollsplanen. Husen, gatorna, 

skogen, bergen, havet, horisonten. Man ser så långt att man 

svindlar. Hem har arbetats fram i samarbete med klasserna 8a 

och 8b på Sandeklevsskolan i Bergsjön och bygger på deras 

erfarenheter från mellanstadieåldern. Hem är första steget i 

Masthuggsteaterns treåriga projekt Stafetten. I föreställningen 

undersöker vi vad ett hem är, vad som behövs för att vi ska 

kunna kalla platsen där vi bor för hemma. Vem och vilka som 

ryms i vårt hemma. Och om hela jorden kan vara hemma. 



TRANSMISSION 
E=MC2 DANSKONST 

Längd: 50 min 

 

Pris:  

30kr/elev för skolor inom 

Göteborg 

 

Spelperiod:  

16 nov 2015-15 maj 2016 

 

Maxpublik: 50 

 

Lokalkrav: Spelas endast 

på fast scen, 3e Våningen. 

 

Mörkläggning: - 

 

 

 

 

 
 

Transmission är en interaktiv 

dansföreställning som utforskar 

kontakt och dialog via 

fjärrsända, osynliga vågor och 

beröring på avstånd. Vad 

händer när förnimmelse och 

känsel får överta de ofta 

självklara sinnena syn och 

hörsel? Dansarna mottar 

vibrotaktila signaler genom små 

vibratorer fästa på kroppen. Hur 

hanterar de dessa signaler och 

att "bli fjärrstyrda"? Vad händer 

med rörelserna, med kontakten 

mellan dansarna och med 

publiken? Som åskådare kan 

man t o m få chansen att prova 

på att styra en dansare... 



MUSKLER, MAGI OCH 
MAGKÄNSLA 
TEATER KURAGE 

 

Längd: 45 min 

 

Pris:  

1a föreställningen: 9 000kr 

 2a föreställningen: 7 000kr 

 

Spelperiod:  

Vinter 2015 - vår 2016 

 

Maxpublik: 60 

 

Lokalkrav: 5 x 5 m. 

 

Mörkläggning: Nej 

 

 

 

 

 
 

Alla har vi vår föreställning om 

hur kroppen fungerar, hur den 

ska se ut och hur vi ska 

använda den. Varför tar vi på 

oss kläder som inte är 

bekväma? Och vad betyder 

”att ha skinn på näsan”? 

 

I en lekfull föreställning tar vi 

med publiken på en fysisk och 

visuell berg- och dalbana 

genom kroppen. Hisnande 

historiska och vetenskapliga 

fakta blandas med 

fascinerande experiment med 

den egna kroppen.  



F FOR LIFE 
TEATER SPIRA 

Längd: 60 + 30 min 

 

Pris:  

1 föreställning: 12 000kr 

2 föreställningar: 20 000 kr  

Resa tillkommer 

 

Spelperiod:  

HT 2015 – VT 2017 

 

Maxpublik: 200 

 

Lokalkrav: klassrum, 

samlingssal, gymnastiksal, 

black box, aula eller 

liknande 

 

Mörkläggning: Nej 

 

 

 

 

 
 

I föreställningen F for Life möter vi Maryam. Tjejen som miss- 

lyckas i skolan, som pluggar på Komvux, som aldrig kommer bli 

nånting. Maryam som litar på sin magkänsla, som vill bli 

författare. Maryam som tar hand om sin mamma, som får som 

hon vill, som aldrig får som hon vill. Maryam som vägrar hålla 

käft och som säger vad hon tycker, som säger som det är. 

F for Life handlar om hur det egentligen är i skolan idag. Om 

varför lärare inte vågar erkänna när de haft en misslyckad 

lektion. Om varför ungdomar säljer piller till varandra på skol- 

gården. Om lärare som inte ser, eller som bara väljer att titta 

bort. Om rädsla att säga sanningen om ett utbildningssystem 

som sakta monterats ner, om tystnaden och om sveken. 



KENTAUR 
GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER 

Längd: 85 min 

 

Pris:  

1a föreställningen: 20 000kr 

 2a föreställningen: 15 000kr 

 

Spelperiod:  

HT 2015 - VT 2016 

 

Maxpublik: 100 

 

Lokalkrav: 5 x 5 m. stor 

scen.  

 

Mörkläggning: Ja 

 

 

 

 

 
 

Bakom nätväggarna i ett 

källarförråd möts fyra 

ungdomar för att bestämma 

vad som hände. Vem var det 

som slet av henne byxorna? 

Vem stoppade in trosorna i 

munnen på henne? En ung 

kvinna har tagit livet av sig och 

polisförhör väntar. 



YEN 
GOTHENBURG ENGLISH STUDIO 
THEATRE 

 

Längd: 90 min 

 

Pris:  

30kr/elev för skolor inom 

Göteborg 

 

Spelperiod:  

4 nov – 4 dec 2015 

 

Maxpublik: 64 

 

Lokalkrav: Spelas endast 

på egen scen. 

 

Mörkläggning: - 

 

 

 

 

 
 

16-åriga Hench och hans yngre bror Bobbie bor ensamma i en 

sunkig lägenhet. De går inte till skolan utan fördriver tiden med 

att spela tv-spel och titta på porr. När 16-åriga grannen Jenny 

en dag knackar på dörren öppnas en helt ny värld fylld med 

färger, kärlek och möjligheter. Men är priset de får betala 

alldeles för högt? 

Yen är en pjäs om konsekvenserna av att tvingas växa upp på 

egen hand, att aldrig ha blivit omhändertagen eller fått ta om 

hand. Om två unga pojkar och en värld där våldsamma tv-

spel och pornografi är den moraliska vägledningen som står till 

buds när vuxenvärlden kapitulerat. Det är också en pjäs om 

spirande vänskap och om bräckliga men livsviktiga relationer.  



EGNA ANTECKNINGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGNA ANTECKNINGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EGNA ANTECKNINGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musikcentrum Väst är en medlemsorganisation och 

artistförmedling för professionella fritt verksamma musiker. Vi 

erbjuder kostnadsfri förmedling av artistprogram med hög 

musikalisk, konstnärlig och scenisk kvalitet. 

www.mcv.se 

Danscentrum Väst är en organisation som förenar yrkesutövare 

inom den fria danskonsten i Västra Götalandsregionen. Vi 

arbetar för att utveckla arbetsmarknaden för de fria 

danskonstnärerna och för att stärka deras arbetsvillkor 

www.dcvast.se 

Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. 

Sammanlagt spelar våra medlemmar över 11 000 föreställningar 

per år för mer än 680 000 personer. 

www.teatercentrum.se 

 

Kulturterminen är en utbudskatalog för alla som är intresserade 

av barn- och ungdomskultur, till exempel pedagoger, 

kultursamordnare, kulturpedagoger, elever och 

vårdnadshavare. Kulturterminen drivs av enheten Barnkultur på 

kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. I Kulturterminen finns 

producenter och arrangörer i Göteborg som skapar program 

för, med och av barn och unga.   

www.kulturterminen.se 

 


