Livet i två bitar
Producent:
Teater Theatron
http://www.livetitvabitar.se

Föreställningens längd:
1 h 15 min
Turnéperiod:
19 Jul 2013 - 22 Dec 2014

Om föreställningen
Två skådespelare rör sig i livsberättelser om identitet,
tillhörighet, drömmar och hopp. I Sverige har närmare
20 % av innevånarna utländsk härkomst. Vi tycker att
dessa berättelser är de som på allvar kan säga något
om vår tid. Om hur vi vill leva tillsammans.Trailer finns
på Youtube
http://youtu.be/sQx8GZGSl6Y
Teater Theatron (http://www.facebook.com/teater.theatron)
spelar en teaterföreställning om migration. Den vill söka nya
former för interaktion med sin publik. Genom formen i det
konstnärliga uttrycket bjuds publiken in på flera olika sätt att
själva berätta sina historier om migration.
SKÅDESPELARE: SUZANNA OCH ZELJKO SANTRAC
REGI:TOMAS LINDSTRÖM
DRAMATURG:JAN MARK
SCENOGRAF: STINE MARTINSSEN
"Och sedan berättar skådespelarna Suzanna Santrac och
Zeljko Santrac om sina liv. Det är teater förstås,
berättelserna är tuktade och stöpta i en form, men resultatet
är märkvärdigt närvarande och äkta /---/ 'Livet i två bitar'
borde fungera som ett serum mot all slags
främlingsfientlighet. Det mest slående med paret Santracs
historier är hur särskilda de är, hur unika. Och på samma
gång igenkännbara." (Oline Stig, författare, Sydsvenska
Dagladet, 28 okt. 2012)
"/---/gruppen ruskar om oss i en föreställning som är både
inbjudande, angelägen och präglad av den varmaste
medmänsklighet.
/---/ Ett vittnesmål som hjälper alla oss som inte själva har
upplevt migrationen inifrån att förstå och identifiera, men
också en spegel för alla oss som har egna upplevelser av
rotlösheten. " (Henrik Bergkvist, Skånska dagbladet, 24 okt.
2012)
BOKA:info@teatertheatron.se
Tel: 070-8825921

Kontakt

Zeljko Santrac
info@teatertheatron.se

Gage.

Medverkande.

Övrig gageinformation:
exklusive traktamente, ev.
övernattning och transport
Gage sek. (ex moms): 8 000
Momssats: 6%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

SKÅDESPELARE: SUZANNA
SANTRAC OCH ZELJKO
SANTRAC

Övrig gageinformation: andra
föreställning i samma lokal
Gage sek. (ex moms): 6 500
Momssats: 6%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Föreställningsinformation.
Åldersgrupp: Vuxna+
Produktionen har offentligt
bidrag: Ja
Kategori: Teater,
Workshops/kurser
Antal föreställningar/dag: 2
Maxantal i publik: 75
Premiär: 2012-10-06, Malmö
Nypremiär: 2012-10-25, Lund
Konstnärligt team:
SKÅDESPELARE: SUZANNA
OCH ZELJKO SANTRAC
REGI:TOMAS LINDSTRÖM
DRAMATURG:JAN MARK
SCENOGRAF: STINE
MARTINSSEN

Teknik.
Scenöppning (m): 10
Speldjup (m): 10
Takhöjd (m): 4
Övriga lokalkrav: Produktionen
kräver inte teaterlokaler. Vi
behöver bara ren golv yta på ca
10 meter gånger 10 meter.
Elkrav: Inga
Övriga elkrav: vanlig 220 uttag
Byggtid (tim): 2,5
Alternativa spelplatser:
Produktionen kräver inte
teaterlokaler. Vi har redan spelat i
skolaula, på Biblioteket och vi
behöver bara ren golv yta.
Rivtid (tim): 1
Bärhjälp: 2
Övrig teknisk info: 1
Mörkläggning: Önskvärt
mörklagt

scenkonstportalen.se

0708825921, 0708825921

