Hej!
Vi heter Björn, Gunilla och Kajsa är skådespelare på Teater 23 i Malmö. Vi ska snart komma
till er för och spela föreställningen Eremit och inför detta vill vi skriva till er för att hälsa er
välkomna och berätta lite om vad ni kommer att få se.
Eremit utspelar sig i ett undangömt kärr långt ifrån civilisationen. Nära kärret har en hotfull
brand tagit fart och spridit ett stort rökmoln över himlen. När föreställningen börjar möts tre
personer i kärret: Erling, Loa och Majda.
Erling har länge försökt varna sin by om att en stor fara väntar, men ingen har tagit honom på
allvar. Han har även förberett en flykt ut till kärret och har med Loas hjälp byggt ett skjul att
bosätta sig i. När faran uppenbarar sig i form av den stora branden, flyr Erling till kärret och går
motvilligt med på att även Loa tagit sig dit för att söka skydd.
Majda har däremot inte själv valt att komma till kärret. Erling har nämligen fört henne dit
medan hon sov och menar att han har räddat henne undan branden. Han påstår också att han
har observerat något mystiskt som rör sig i röken...

Eremit är en mystisk och spännande teaterthriller som undersöker människors rädslor inför
det okända och hur man reagerar i tider av kris och osäkerhet. Ibland kan skillnaden mellan
sanning och lögn vara svår att se och när katastrofen är ett faktum – vem kan man lita på?
Om ni har några frågor till oss innan eller efter teaterbesöket eller om ni vill dela med er av
något, får ni gärna berätta det för er lärare eller mejla oss på info@teater23.se. Det finns även
foton, musik från föreställningen och annat material på vår hemsida www.teater23.se.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Björn, Gunilla och Kajsa och Teater 23.

