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SPELPERIOD HÖSTEN 2019
v. 42 - v. 50
LÄNGD ca 1 tim 15 min, utan paus. 
PUBLIK Enligt salongens förutsättningar
PRIS INKL ALLT. moms tillkommer
4950 kr Blekinge och Kronobergs län

5950 kr ej övernattning utanför regionen
7950 kr med övernattning utanför regionen
9950 kr med övernattning utanför ord. Spelområde

SCENKRAV 
UPPHÖJD SCEN
SCENDJUP 3,8 m
SCENBREDD 3,8 m 
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL 1st 16A 3-fas uttag och 1st 10A uttag
MÖRKLÄGGNING Ja

BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP Två vuxna (var av 
en med god kännedom om lokalen) ca, 1,5 timme från 
byggstart och hela rivtiden, ca, 45 minuter.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART 
3 timmar före föreställning. 

Med reservation för ev. ändringar!
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Dansa med mig

VUXNA
SAMLINGSSALAR, BYGDEGÅRD MM

Dansa med mig är en rörande berättelse om en av vår tids 
mest utbredda folksjukdomar: ensamhet. Pjäsen handlar 
om en kvinna och hennes stora längtan efter sammanhang. 
Hon talar i en enda ström till den kärlek som inte längre är 
hos henne, och till den vän som han kanske lämnat henne 
för. Allt medan hon blottar ett liv som blivit ”så fattigt på 
egentligt innehåll” att flaskan nu är hennes enda fasta 
hållpunkt. Kvinnan rör sig fram och tillbaka i vågskvalp 
som förde hon en fruktlös kamp att koppla grepp om sin 
historia och vad hon varit med om. Så fort marken börjar 
kännas stadig under fötterna, rycks den undan igen. Vad 
är det egentligen som har hänt mellan henne och mannen? 
Hur kommer vi ur en stor livssorg och återfår livsglädjen? 
Vi borde dansa mer med varandra! Dansa med mig är en 

gåshudsframkallande föreställning: å ena sidan ett gripan-
de vittnesmål om vad ensamhet gör med en människa, och 
samtidigt en varm och kärleksfull berättelse om längtan 
efter kärlek och gemenskap. 

Rickard Günther är autodidakt och grundade den legendariska 
Teater Galeasen, där han debuterade som regissör 1984. Rickard 
Günther har också arbetat på Dramaten, Stockholms Stadsteater 
och Riksteatern och i både Finland och i Italien.1996 fick han 
Guldmasken för bästa teaterregi och 2005 Svenska Dagbladets 
Thaliapris för Prinsessdramer av Elfriede Jelinek, på Teater 
Galeasen, samt Jag är min egen fru på Stockholms Stadsteater.

REGI RICKARD GÜNTHER 
DRAMATIKER PETER ASMUSSEN
ÖVERSÄTTARE & DRAMATURG TOM SILKEBERG
MEDVERKANDE ANNA MARIA KÄLL

BERÖRANDE
MÄNSKLIG

Foto: Mats Bäcker

GRIPANDE DRAMATIK I TOPPKLASS!


