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Mattias Alkberg.

Sommarteater

Loranga, Masarin och Dartanjang
En uppkäftig föreställning med nyskriven musik av Mattias Alkberg

Loranga är en perfekt pappa, tycker Masarin. För han
hittar på så många roliga saker. Antingen spärrar
de in tigrar i ladan. Eller så stjäl de korvar av Varma
korv-gumman. Eller så blir de kompisar med tjuven
Gustav, och dansar till popmusik långt in på nätterna.
Eller så lurar de Masarins farfar Dartanjang att han
är tigertämjare fast han inte är det. Så länge Masarin
slipper gå till skolan blir allting bra…
En uppkäftig och högoktanig föreställning med riktig
”skrotopel” och nyskriven musik av Mattias Alkberg.
Målgrupp
Pjäsförfattare
Bearbetning
Regi
Musik
Medverkande
Premiär
Spel- och turnéperiod

Familjeföreställning
Barbro Lindgren
Bobo Lundén, Johanna Söderberg
Rasmus Lindberg
Mattias Alkberg
6 skådespelare
10 juni 2023
10 juni - 16 juli 2023

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Spellokal

Scenmått
Mörkläggning
El
Lager/toalett
Föreställningens längd
Tillgång till lokalen
Antal publik

Bärhjälp
Övrigt

Gage
Turnéläggning

Utomhus i parker, folkets park eller andra
öppna ytor. Vi kommer med mobil scen
och behöver en plan yta för vagnen.
Vagnens mått 10 x 6 m
Nja det blir ju lite svårt…
400 V 16 A
Ska finnas i anslutning till spelplats
2 timmar, plus paus
7 timmar innan föreställningens start,
2 timmar efter föreställningens slut
Vi rekommenderar ett maxantal på
150 personer så alla får en fin plats med
bra sikt och fint ljud
Vaktmästare eller motsvarande hjälper till
vid bygge och rivning
Vaktmästare ska finnas på plats från det
att teamet anländer till avslutad rivning.
Arrangören ansvarar för sittplatser till
publiken, det kan vara bänkar, stolar, eller
så får publiken ta med sig filtar och egna
stolar. Arrangören kommunicerar till publiken det valda upplägget av sittplatser
18 000 kr + moms. Inga övriga kostnader
tillkommer för föreställningar i Norrbotten
Gunnel Lindström, producent
070-333 76 02
gunnel.lindstrom@norrbotten.se

Med reservation för ändringar.

Barbro Lindgrens älskade barnböcker kommer till
liv som sommarteater med rockpoeten Mattias
Alkberg i rollen som den anarkistiska pappan
Loranga.

