
2019-02-26

INFORMATION/KONTAKT
MARIE BJÖRKMAN 0470-70 05 06
E-post: marie.bjorkman@regionteatern.se

SPELPERIOD 2019
Vår 2/2-23/2, Höst okt-dec 2019
LÄNGD ca 1 tim 20 min
PUBLIK Ca 60. Om lokalen är större än minimimåtten 
kan ett högre publikantal diskuteras. Ring teatern.

PRIS INKL ALLT moms tillkommer
9.500 kr Blekinge och Kronobergs län
12.500 kr ej övernattning utanför regionen
15.000 kr med övernattning utanför regionen

FRI GOLVYTA 9x13 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL 16 ampere europakoppling
MÖRKLÄGGNING Ja

BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP Två vuxna (varav en 
med god kännedom om lokalen och lokalens el) hela 
byggtiden, ca 3,0 tim från byggstart och hela rivtiden 
ca 1,5 tim
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART  
4,5 tim före föreställning 

Med reservation för ev. ändringar!
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LUST

VUXNA OCH UNGA VUXNA
SAMLINGSSALAR, BYGDEGÅRD MM

SKRÄMMANDE, VACKER OCH ALLDELES UNDERBAR

I hundratals år har kvinnans lust och sexualitet tillhört  
någon annan är henne själv. Hur gick det till? När blev den 
någon annans? Och inte minst, vems är den nu? 

Genom samtal och intervjuer med kvinnor i olika åldrar 
och med olika bakgrund utforskar vi vad kvinnlig lust 
är idag, varför den varit på vift och varför den genom 
historien varit så skrämmande att den inskränkts, 
kontrollerats och patologiserats. 

LUST tar med oss på en scenisk resa över knottrig hud 
och fladdrande hjärtan. 

Ta del av kvinnors sanna berättelser om kroppsglädje 
och kroppsskam, borttappat begär och nyväckt åtrå, 
kärlekssmärtor och längtan. Låt dig överraskas, tröstas, 
roas och inspireras av en föreställning som tar  
kvinnors kroppar, känslor och tankar på djupaste allvar.

Vi tar fram det hjärtliga, humorn och allvaret i lusten.

Räkna med boost! 

Föreställningen bygger på intervjuer och dokumentära vittnesmål 
med kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrund. Det blir olika 
nedslag i historien från förr fram till idag. Många lokala röster från 
sydöstra Sverige kommer att överraska. 

MANUS & REGI HELENA SANDSTRÖM CRUZ
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN ERIKA SJÖDIN
KOMPOSITÖR MAGNUS GRENSTEDT
MEDVERKANDE SASKIA HUSBERG, ANJA LEK PAULSSON, 
LÉONIE VINCENT.
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RÄKNA MED 
BOOST


