VÄLDIGT
STARKT!
/DN

VUXEN, BYGDEGÅRD, SAMLINGSSAL OCH
SCENER
MANUS PAULA STENSTRÖM ÖHMAN
REGI RASMUS LINDGREN
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN LINDA WALLGREN
MASKÖR HANNA ELWE
LJUSDESIGN FREDRIK NILSSON
LJUDDESIGN ROBIN AUOJA
ARRANGEMANG JOHAN ANDERSSON
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
I ROLLERNA BJÖRN JOHANSSON BOKLUND & SASKIA HUSBERG
FÖRLAG COLUMBINE TEATERFÖRLAG
PRODUKTION REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG

Hon finns inte med på fotografiet
VAD HÄNDER MED EN MÄNNISKA SOM BLIR FRÅNTAGET
SITT SAMMANHANG?
En familj. Fyra människor. Fyra perspektiv. Och någon som
valt att inte vara med.
Hon finns inte med på fotografiet undersöker tematiken uteslutning ur familjen. Vad händer när en familjemedlem väljer
att avvika. Vad gör det med dom som blir kvar? Och skulden. Vem bär den?
I denna intima, sorgliga och humoristiska pjäs undersöker
dramatikern Paula Stenström Öhman hur uteslutning ur familjer påverkar oss.

INFORMATION/KONTAKT

I intervjuer med människor som både uteslutits och som valt
att utesluta sig själva läggs ett pussel kring vad som händer
i oss när vi bryter de familjestrukturer som byggts upp runtomkring oss.
En föreställning om det svåraste och vackraste vi har,
varandra.
Regionteatern fortsätter att vända och vrida på familjetematiken, på bilderna och förväntningarna vi bär av begreppet familj, samtidigt som vi återvänder till det dokumentära
spåret då manuset utgår från verkliga vittnesmål som vävts
samman till en berättelse om familj, minnen och längtan.

CARL JOHAN ERLANDSSON 0470-70 05 05
carljohan.erlandsson@regionteatern.se

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län 5000 kr
Utan övernattning utanför regionen 8000 kr
med övernattning utanför regionen 10 500 kr

SPELPERIOD 1/3-15/5
LÄNGD ca 80 minuter
PUBLIK Enligt salongens förutsättningar. Teatern har
inte med sig publikplatser.

*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 6 x 4 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL 1st 16A 3-fas uttag och 1st 10A uttag
MÖRKLÄGGNING Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP Två vuxna, (varav
en med god kännedom om lokalen) ca 2 timmar från
byggstart och hela rivtiden, ca 1,5 timme
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
3,5 timmar före föreställning
Med reservation för ev. ändringar!
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