Hej!
Vi heter Björn, Gunilla, Josefin och Gustav och ä r skådespelare på Teater 23 i Malmö .
Vi ska snart spela föreställningen Mars 2030 för dig och din klass, och vi vill därför hä lsa
er välkomna och berätta lite om vad ni kommer att få se.

Mars 2030 utspelar sig på planeten Mars där Peggy, Klaudia, Christer och Walter har
valts ut till att bli de första människorna att kolonisera det röda ökenlandskapet. Alla
har vitt skilda anledningar till varför de valt att lämna livet på jorden för en ny och
oförutsägbar framtid, utan möjlighet till att någonsin åka hem igen.
På rymdbasen bor de tätt inpå varandra och spenderar dagarna med att utforska
planeten och bygga sig en ny tillvaro tillsammans. En gång i månaden får de en leverans
från jorden med mat och vatten, men när de en dag ska hämta paketet finns det inte där.
Och när de försöker kontakta kontrollrummet på jorden är det inte
längre någon som svarar...
Mars 2030 är ett nyskrivet och spännande sci-fi drama som utforskar hur människor
hanterar extrem press. Vem väljer du att vara i en krissituation? Är det moral,
grupptryck eller ideologi som styr dig? Mars 2030 handlar om kampen för överlevnad
både fysiskt och psykiskt, men visar också på det komiska i att bråka om bordsskick 56
miljoner kilometer hemifrån.
Om du har nå gra frå gor till oss innan eller efter teaterbesö ket, eller om du vill dela med
dig av nå got, få r du gä rna berä tta det fö r din lä rare eller mejla oss på info@teater23.se.
Vi finns även på facebook och instagram, där heter vi Teater 23.
På vår hemsida www.teater23.se kan du se bilder och läsa mer om föreställningen. Där
kan du också läsa mer om oss som jobbar på teatern.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Hälsar Bjö rn, Gunilla, Gustav, Josefin och alla vi andra på Teater 23.

