
 
 

NÄR HARRY MÖTTE IGGY 
TEKNISK RIDER 

(Med reservation för ändringar) 
 

 
 
ALLMÄN INFORMATION 
 
Titel: 
När Harry mötte Iggy 
 
Målgrupp: 
Familjer och barn i åldern 5-9 år. 
 
Föreställningslängd: 
Cirka 40 minuter. 
 
Övrigt: 
Musikteaterföreställning, utomhusföreställning. 
 
Kontakt Teater 23 
Sofia Strandberg kommunikatör/turnéläggare. 
Telefon: 040-30 32 23. 
E-post: sofia@teater23.se. 
 
KONSTNÄRLIGT TEAM 
 
Författare: 
Baserad på böckerna ”Vad gör du medan jag sover?” & ”Vad gör du om jag får en vän?”  
av Mats Wänblad och Per Gustavsson. 



Dramatisering & regi: 
Gunilla Andersson. 
 
Scenografi: 
Hansson Sjöberg. 
 
Kostym: 
Eva-Lena Jönsson Lunde. 
 
Musik: 
Henrik Rambe. 
 
Sångtexter: 
Harald Leander. 
 
Medverkande på scen: 
Gustav Bloom/Björn Löfgren & Gunilla Andersson/Josefin Larsson. 
 
PERSONAL 
 
Teater 23:s personal: 
2 skådespelare. 
1 tekniker/turnéledare. 
 
Arrangörens personal: 
Vid ankomst och bygge, samt vid riv och avresa behövs minst 2 personer med god 
kännedom om spelplatsen och som kan assistera Teater 23:s med att köra fram till 
spelplatsen, hjälpa till under bygget och agera publikansvarig under föreställning. 
 
Boende: 
För bokningar inom Skåne behövs inget boende. 
För bokningar utanför Skåne behövs 3 enkelrum med toalett och dusch. 
 
SCEN- OCH TEKNISKA KRAV 
 
Yta:  
Hela ytan bör vara 17x21 meter fri plan yta. Inom detta ryms scen, publikplatser och 
teknikbil. Se ritning och bilder nedan.  
 
Fri höjd: 
5 meter fri höjd över hela scenytan (7x7 meter). 
 
Transport och scenkonstruktion: 
Teater 23 kommer med en transportbil och en hopfälld scenvagn på ett bilsläp som 
behöver kunna köras in på spelplatsen. Scenvagnen fälls ut och scenografin byggs upp. 
 
 



 
 

Foto på den nerfällda scenvagnen under pågående bygge. 
 
 

 
 

Foto från föreställningen, Skövde juni 2022.  
Scenvagnen (till höger). I mitten går en röd matta ut genom publiken. Längst bak från 

publiken sett (till vänster i bild) står vår teknikbil. 



 
 
Ritning över vagn+scen, publikplatser (som delas i mitten av en röd matta som används under 

föreställningen) och teknikbil. 
 
 



Släpets mått (uppfällt) 
Längd 5,8 meter 
Bredd 2,4 meter 
Höjd 3 meter 
 
Transportbilens mått 
Längd: 6,9 meter. 
Bredd: 1,9 meter. 
Höjd 2,6 meter. 
 
Scenens mått (nerfällt) 
Längd: 5,8 
Bredd: 4,7 meter. 
Höjd: 3 meter 
 
Höjden från mark till scengolv när scenografin är uppställd är 60 centimeter. 
 
Publik: 
Skolföreställning: 75 personer. 
(Gäller totalpublik, både vuxna och barn.) 
Offentlig föreställning: Obegränsat antal.  
Går att justera efter rådande coronarestriktioner.  
Vi medtar sittkuddar till ca 75 barn. Publiken får även gärna medta filt eller likande att 
sitta på för att kunna sprida ut sig så mycket som möjligt.  
 
Antal föreställningar per dag: 
Föreställningen har möjlighet att spelas två gånger om dagen och upp till åtta gånger per 
vecka.  
 
Ska föreställningen spelas på två olika spelplatser samma dag, behövs det planeras in både 
tid för riv på första spelplatsen och bygg på andra spelplatsen. Speltiderna kan därmed 
inte ligga alltför tätt inpå varandra. 
 
Ljus: 
Används ej. 
 
Ljud: 
Teater 23 medtar ett eget ljudsystem, som inkluderar både myggor och högtalare. 
 
Elkrav: 
Vi behöver 10 Amp, 230 V framdragen till spelplatsen. 
 
Övrig teknik: 
Föreställningen använder en snömaskin med giftfri och miljövänlig snövätska. 
 
Övrigt: 
Toalett och rinnande vatten måste finnas i nära anslutning till spelplatsen.  
Möjlighet till fika är uppskattat men inget krav. 



Byggtid: 
2 timmar. (Vi behöver bärhjälp från 2 personer, 1 h) 
 
Rivtid: 
1 timme. (Vi behöver bärhjälp från 2 personer, 30 min) 
 
Vid dåligt väder: 
Beslut om att avbryta pågående föreställning eller att ställa in tas av Teater 23:s tekniker.  
 
Vid lättare skurar kan föreställningen ändå spelas om Teater 23:s tekniker bedömer att 
det är genomförbart. Möjligheten finns även att senarelägga föreställningens start eller att 
avbryta pågående föreställning och återuppta den när vädret klarnat upp. 
 
Se kontrakt för vad som gäller om föreställningen måste ställas in eller flyttas. 
 
Syntolkning: 
Vi erbjuder vår specialanpassade digitala syntolkningstjänst till alla speltillfällen, utan 
extra kostnad. Kontakta sofia@teater23.se eller syntolkning@teater23.se för mer info.  
 
Vi har sex stycken mottagarenheter som går att ha dubbla uppsättningar hörlurar på 
varje. Vid behov av fler mottagarenheter, kontakta oss. 
 


