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NORRBOT TENSTEATERNS UTBUD PÅ SCEN & TURNÉ 2023

Dokumentärfilmaren Lars-Åke Möller följer den karismatiske 
Christer och den godhjärtade Anita från storstadsnoja och 
trängsel i huvudstaden upp till Norrbotten där de ska starta 
ett kollektiv. Men drömmen om ett ekologiskt självhushåll 
och gemenskap får stå tillbaka för okonventionella odlings-
metoder där kvinnans former står i centrum. Sommaren 1971 
förändras länet till det Norrbotten vi känner idag.

Kollektivet är en dokumentär-teater varvat med intervjuer och  
autentiska klipp från Lars-Åke Möllers arkiv, där vi dels får  
bekanta oss med det kollektiv han själv var med och skapade, 
dels träffa några av de människor vars liv berördes och förstördes 
av kollektivets svallvågor.

Kollektivet är en humorföreställning om det svåraste av allt  
– att vara fler än en.

(Norrbottensteatern har sökt Lars-Åke Möller att medverka, 
men har inte fått svar.)

Kollektivet
En humorföreställning om det svåraste av allt – att vara fler än en.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Spellokal Mellanstora scener

Scenmått 8 x 5 m

Scenografimått 6 x 4 m

Takhöjd 4 m

Mörkläggning Ja

El 32 A 400 V samt 230 V 

Föreställningens 
längd 

1 timme 20 minuter, plus 
paus

Tillgång till 
lokalen 

7 timmar innan föreställ-
ningens start, 2 timmar efter 
föreställningens slut

Bärhjälp 2 bärhjälp, 4 timmar vid 
bygge samt 2 timmar vid 
rivning 

Gage 25 000 kr + moms.  
Inga övriga kostnader 
tillkommer för föreställningar 
i Norrbotten

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

Målgrupp Vuxna och unga vuxna

Pjäsförfattare Sven Björklund och Linda Wincent 

Bollplank manus Gunilla Röör, Anna Azcárate och Rasmus Lindberg

Regi Sven Björklund och Linda Wincent

Medverkande Sven Björklund och Linda Wincent

Premiär 18 februari 2023

Spel- och turnéperiod 18 februari - 13 maj 2023
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