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MÅLGRUPP
9-12 år.

LÄNGD
c:a 55 minuter. 

PUBLIKANTAL
75 personer (totalpublik, både vuxna och barn).

SCENMÅTT
9 x 12 meter fri, plan yta inklusive teaterns 
medtagna sittplatser.

TAKHÖJD
3 meter fri takhöjd över hela scenytan.

MÖRKLÄGGNING
Ja, total.

EL
3-fas. 16 Amp. Europahandske.

BYGGTID/RIVTID
3 tim/1,5 tim.

BÄRHJÄLP
Ja, två vuxna personer med god kunskap om 
lokalen under hela bär-, bygg- och rivtiden. 
OBS! Tunga lyft.

PRIS I SKÅNE
12 500 kr för första föreställningen.
9000 kr för följande om bygget kan står kvar
(25 % moms tillkommer). 

PRIS I ÖVRIGA SVERIGE
11 000 kr för första föreställningen.
9000 kr för följande om bygget kan stå kvar
(25 % moms tillkommer).
Reseersättning, traktamente och logi för fyra 
personer tillkommer.

ÖVRIGT
Rökmaskin förekommer i föreställningen.

BOKNINGAR
Kontakta Mario Castro Sepulveda, turnéläggare.
Tel. 040-30 32 23 eller mario@teater23.se.

TURNÉUPPGIFTERFölj med på en resa bortom nuet till barnens framtid år 2066.

Tänk om du kunde färdas genom tidsflödet, kanske landa i en framtida 
dimension och spana på världen såsom du tror att den ser ut när du är vuxen?

Teater 23:s scen har förvandlats till en tidsmaskin med koordinaterna inställda 
på 50 år in framtiden - år 2066. Hur ser samhället ut? Hur mår vi människor? 
Och hur skulle det kännas att få träffa sitt vuxna framtidsjag?

Teater 23 presenterar stolt  den nyskrivna pjäsen Förslag till framtiden. 

Dramatikern Maja Salomonsson har tillsammans med Teater 23:s 
personal gjort intervjuer med över 200 barn i åldrarna 9-12 år om hur de 
tror att världen kommer att se ut om 50 år. Intervjumaterialet har satts 
ihop till en pjäs i regi av Erik Holmström som rör sig tvärsöver tiden, 
bortom fantasin och som tar barnens framtidsdrömmar på största allvar.

Maja Salomonsson (manus) har varit verksam på bland annat på 
Dramaten, Riksteatern och Radioteatern. På Ögonblicksteatern var Maja med 
och skapade föreställningen Om hon var en kille skulle jag vara kär i henne som 
blev uttagen till bibu 2012.

Erik Holmström (regi) har bland annat regisserat SCUM-Manifestet som blev 
uttagen till Scenkonstbiennalen i Jönköping 2013. Samma år regisserade 
han 95 procent är ett totalt j***a mörker på Teater 23. Erik har även regisserat 
Funktionell dumhet på Malmö Dockteater.

På scen: Gunilla Andersson, Ann Katrin Andréasson, Josefin Larsson  
Manus: Maja Salomonsson  Regi: Erik Holmström  
Scenografi: Evelina Johansson  Ljus: Iben West  
Kostym & mask: Sandra Haraldsen  Musik: Cecilia Nordlund & Lotta Wenglén
Ljudteknik: Felicia Hamberg  Konstruktion: Måns Ekander  
Rekvisita: Désirée Holmberg  Intervjukoordinator: Line Janson  
Marknadsföring & turné: Mario Castro Sepulveda  
Produktion: Niclas Paulsson

Pressklipp:
” ”Publikresponsen är översvallande när barnen får frågan om de tänker rädda 
världen. Ett underbart ögonblick under premiärföreställningen och förstås också 
ett kvitto på att pjäsen fungerar fullt ut.”
Clemens Altgård - Skånska Dagbladet 2016-02-11

”En underbart mystisk poesi som bara nio-till-tolv-åringar kan frambesvärja [...]
Här råder fart, farlighet och en bitsk humor. Föreställningen studsar fram som 
inuti ett datorspel.”
Malena Forsare - Sydsvenskan 2016-02-11

FÖRSLAG TILL FRAMTIDEN
AV MAJA SALOMONSSON   REGI ERIK HOLMSTRÖM
MÅLGRUPP: 9-12 ÅR




