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Efter midsommar, när sommaren är som allra vack- 
rast, åker Norrbottensteaterns traditionella sommar-
teater på turné. Denna gång låter vi en av världens 
mest kända och spelade komedier, Den inbillade 
sjuke av Molière, ta plats på vår teatervagn.

Pjäsen, med hypokondrikern Argan i huvudrollen, är  
en klassisk komedi som gör upp med hypokondri,  
felbehandlingar och alternativ medicin.

Det blir en härlig och skojig föreställning med många 
dråpliga situationer, förväxlingar och misstag, allt in- 
ramat med tidens tjusiga epokkläder. 

Den inbillade sjuke 
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Spellokal Utomhus i parker, Folkets park eller 
andra öppna ytor. Vi kommer  
med mobil scen och behöver en 
plan yta för vagnen samt för våra 
transportbilar

Scenmått Vagnens mått 10 m x 6 m
Mörkläggning Nja det blir ju lite svårt…
El 400 V 16 A
Föreställningens 
längd 

Ca 2 tim, plus paus

Tillgång till 
lokalen 

7 timmar innan föreställningens 
start, 2 timmar efter föreställning-
ens slut

Loger/toalett Ska finnas i anslutning till spelplats
Övrigt 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 kom-
municerar till publiken det valda 
upplägget av sittplatser

Bärhjälp 2 bärhjälp samt vaktmästare eller 
motsvarande hjälper till vid bygge 
och rivning

Gage 15 000 kr + moms. Inga övriga 
kostnader tillkommer för  
föreställningar i Norrbotten

Turnéläggning Hans Eriksson, producent,  
070-328 12 53 
hans.eriksson@norrbotten.se

Genre Vuxen/familj
Av Molière
Översättning Sven Åke Heed
Regi Rasmus Lindberg
Scenografi Mona Blombäck
Kostym Mona Knutsdotter
Mask/peruk Annika Öhlund
Ljud Mårten Eliasson
Ljus/tekniker Daniel Fröjd Wasberg
Rekvisita Petter Karppanen
Medverkande Maja Runeberg, Roger Storm, Erik Kaa  

Hedberg, Charlotte Lindmark, Claes Åström 
och Alfred Tobiasson

Premiär 12 juni 2021
Spel- och turnéperiod 12 juni -17 juli 2021

NORRBOTTENSTEATERNS TURNERANDE FÖRESTÄLLNING 2021
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