
Inbjudan till pressträff onsdag 15 september kl. 13.00 
på Teater 23, Djäknegatan 7 i Malmö. 

 

 
 

Mars 2030  
Ett sci fi-drama om överlevnad - 56 miljoner kilometer bort. 

Från 13 år. Urpremiär 17 september 2021! 
 
Året är 2030. Platsen är planeten Mars. På rymdbasen börjar team Monsun en ny arbetsdag. Fyra 
personer har valts ut för att vara de allra första människorna att kolonisera det röda ökenlandskapet. 
I deras nya vardag med medicinska självdiagnoser och mat på tub har livet på Mars blivit rutin. Men 
vad händer när den livsnödvändiga matleveransen en dag uteblir och ingen på jorden svarar på 
anrop?  
 
Mars 2030 är ett nyskrivet 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.  
 
Föreställningen regisseras av August Lindmark och Rebecka Cardoso och är skriven av den 
sistnämnda. 
 
August Lindmark är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö. Under många år var han en av 
Teaterrepublikens konstnärliga ledare, där han även skrev, regisserade och medverkade i många 
produktioner. Han har även jobbat på bland annat Malmö Stadsteater och Månteatern.  
 
Rebecka Cardoso är utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg och på regilinjen på Stockholms 
Dramatiska Högskola. Hon har tidigare bland annat skrivit och regisserat Mens - The Musical på 
Dramaten och Den tredje hemligheten på Unga Klara.   
 
Välkommen på pressträff 15 september kl 13.00. Vi visar några scener och du får prata med August 
Lindmark och delar av ensemblen. 
 
Vill du recensera är du varmt välkommen på skolpremiären med högstadieelever  
17 september kl. 13.00. 
 
OSA till kommunikatör Sofia Strandberg på sofia@teater23.se eller 076-021 46 09. 
Pressbilder kommer finnas tillgängliga från 14 september på www.teater23.se.  
Fria att använda mot att uppge fotograf Amelie Herbertsson. 



Mars 2030 har urpremiär 17 
september 2021. 
 
För 13-15 år.  
 
Under hösten kommer 
föreställningen spelas för elever 
från Malmö Stad och Simrishamns 
kommun, för att sedan till nästa år 
åka på turné. 
 
 
 
På scen: Gunilla Andersson, Gustav Bloom, 
Josefin Larsson & Björn Löfgren  
 
Manus: Rebecka Cardoso  
 
Regi: Rebecka Cardoso & August Lindmark  
 
Scenografi, kostym & illustration:  
Annika Carlsson   
 
Ljus: Wesslan (Anna Nässlander & Iben 
West)    
 
Musik & ljuddesign: Catharina Jaunviksna 
  
Marknadsföring & turné: Sofia Strandberg  
  
Produktion: Stina Engquist & Line Janson 

 
 
Teater 23 har funnits sedan 1958 och är en 
av Sveriges äldsta fria grupper. Sedan 
2009 spelar vi endast teater för barn och 
unga, både på vår scen i Malmö och på 
turne i Sverige, och varje år ser tusentals 
elever någon våra föreställningar. Vi har 
genom åren flera gånger blivit uttagna till 
scenkonstbiennalen för barn och unga, 
BIBU, och vårt arbete har prisats med 
bland annat Region Skånes Kulturpalett 
2018.  
 
 
 
 

 


