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MAIL: RICKARD.PALDAN@REGIONTEATERN.SE

SPELPERIOD Hösten 2020 -Våren 2021
LÄNGD ca 45 minuter
PUBLIK 30 personer
PRIS INKL ALLT* Blekinge och Kronobergs län
6.600 kr föreställning 1
5.100 kr föreställning 2 samma dag

Ej övernattning utanför regionen
12.400 kr föreställning 1
Med övernattning utanför regionen
15.400 kr föreställning 1
*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 9 x 7 m
FRI TAKHÖJD Ej specificerat
EL Elkrav, 1 (ett) separatsäkrat 10A jordat uttag. Det 
betyder att inga andra belastningar får ligga på den 
säkringen

MÖRKLÄGGNING Önskvärd
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, över 18 
år och som har god kännedom om lokalen, ca 1 timme 
från byggstart och hela rivtiden, ca 1 timme.

TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART 
2 timmar innan föreställning samt 1 timme efter sista 
föreställning.
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Hör så tyst det är

ÅK 3-5 I HÖRLURSKONSERT I 
GYMNASTIKSAL, MUSIKSAL, AULA ELLER ANDRA 
STÖRRE RUM

EN BRUSANDE BÖLJANDE HÖRLURSKONSERT

Hur låter det när det är alldeles tyst? Vad är det för kran som 
droppar? Vad är det för surrande ljud som växer och blir 
en storm? Vart blåser den stormen med oss? Vad är det för 
vågor som slår? Varför är snäckan så lik ett öra? Vad är det 
för löv som rasslar? Är det plötsligt våra andetag?

Hör så tyst det är en tystnadskonsert för ung publik av scen-
konstkollektivet Nyxxx. Med hjälp av ljuddämpande hörlu-
rar, ljudande scenografi och annan teknisk utrustning utfors-
kar vi tillsammans med publiken vad som hörs och inte hörs. 
Skådespelarens ord ramar in händelserna och ger ljuden en 
ny mening.

Vadå tystnadskonsert?
En chans att öva lyssnandet och lägga märke till de små de-
taljerna. En chans att vara avslappnad och lite inåtvänd. En 
chans att bekanta sig med ljudteknik genom en egen upp-
levelse, få syn på ljudets rörelse från källan in i det digitala 
och tillbaka till den som lyssnar. En chans att förstå musik på 
nya, vidare, sätt.

TEXT & DRAMATURGI TOVA GERGE
INTERAKTIONSDESIGN & REGI GABRIEL WIDING
RÖSTKOMPOSITION & REGI EBBA PETRÉN
LJUDDESIGN ELIZE ARVEFJORD
LJUSDESIGN KERSTIN WEIMERS
RUM & OBJEKT ALBIN WERLE

Pedagogik och handledning
För- och efterarbete ingår. Vårt lärarmaterial skickas ut i god tid till alla 
som bokat föreställningen

Våren 2020 så har Regionteatern i samarbete med teaterkollektivet 
Nyxxx workshops, där vi tillsammans med elever från olika skolor byg-
ger upp föreställningen, detta är en fantastisk möjlighet för eleverna att 
få vara med och både se hur det går till, samt skapa föreställningen. 
Kontakta oss för mer info.

Med reservation för ev. ändringar!


