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Skådespelaren
...OM KONSTEN, OCH LIVET MITT I DEN

”Skådespelaren” är ett kollage från ett teaterliv, från 
det där avgörande ögonblicket när teatern blir allt.
Genom auditions och turnéer. Om scenskräck och eu-
fori. Från fiaskon till succéer. 

Det blir en berättelse om konsten, och livet mitt i den. 
Om lusten och rädslan för vad som finns där bakom.
Vem är skådespelaren som sitt jag, vem är hans privata 
jag, och var går gränsen? 

Om livet på scenen där han möter en lojal och trogen 
publik vid varje förställning i kontrast till livet utanför 
scenen… 
En reflektion av ett 40-årigt teaterliv, troget en länste-
ater, med en hel näve komik, en gnutta tragedi men 
mängder av tankar, finurligheter och musik. 

Här står han nu framför oss igen. Varför gör han det 
ännu en gång? Igen. Alltid, eller är det sista gången?

REGI PETER ELMERS
DRAMATURG ELI FRANKEL 
SKÅDESPELARE OLOF BERGSTRÖM
MUSIKER ANNA MELANDER

INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
david.schagerstrom@regionteatern.se

TURNÉPERIOD HT 2022 4/11-11/12
       VT 2023 14/1-14/5
LÄNGD ca 60 minuter, utan paus
PUBLIKPLATSER Ordnas av arrangör. Teatern har inte 
med sig publikplatser.

PRIS INKL ALLT* 
Blekinge och Kronobergs län 4900 kr 
Ej övernattning utanför regionerna 6900 kr
Med övernattning utanför regionerna 8900 kr

OBS Vid bokning av flera föreställningar eller bokningar 
där övernattning kan komma att krävas, kontakta oss för 
en separat offert.

FRI GOLVYTA 3 x 2 m
EL 1 st 1-fas 10A-uttag
MÖRKLÄGGNING Nej
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen med god 
kännedom om lokalen, ca 1 timme från byggstart samt 
hela rivtiden, ca 1 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART 
2 timmar före föreställning

Med reservation för ev. ändringar!
*moms tillkommer

FÖRENINGSMÖTEN, SOPPTEATER, 
BYGDEGÅRDAR, BIBLIOTEK, HEMBYGDSGÅRDAR 
OCH LIKNANDE LOKALER

LÄTT ATT
ARRANGERA


