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MÅLGRUPP
9-11 år.

GENRE
Talteater / Musikteater / 70-tal.

LÄNGD
Cirka 45 minuter.

PUBLIKANTAL
Skolföreställning: 60 personer.
Offentlig föreställning: 50 personer.  

   (Totalpublik, både vuxna och barn.)
Går att anpassa efter rådande coronarestriktioner.

PEDAGOGISKT MATERIAL
Nedladdningsbart pedagogiskt lärarmaterial ingår.

LOKALMÅTT
8 x 10 meter fri, plan yta inklusive teaterns 
medtagna sittplatser. 2,5 meter fri takhöjd över hela 
scenytan. Tänk på att nödutrymningsvägar ej ingår i  
den fria ytan. 

RÖKMASKIN
Rökmaskin förekommer i föreställningen. 

MÖRKLÄGGNING
Ja, total.

EL
2 x 10 Amp, separata uttag 230 V.

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
• 12 900 kr för första föreställningen.
• 8 400 kr för följande om bygget kan står kvar
(25 % moms tillkommer). 

PRIS I ÖVRIGA SVERIGE
• 11 900 kr för första föreställningen.
• 8 400 kr för följande om bygget kan stå kvar
(25 % moms tillkommer).
• Reseersättning på 70 kr/mil, traktamente på 
240 kr/dag för två personer, samt logi (enkelrum) 
för två personer tillkommer.

Priserna gäller för föreställningar som bokas 2022.
Med reservation för prisförändringar kommande år.

SYNTOLKNING
Alla speltillfällena är syntolkade genom vår 
specialanpassade syntolkningsstjänst.

BOKNINGAR
Kontakta Sofia Strandberg, turnéläggare.
Tel. 040-30 32 23/076-021 46 09 eller sofia@teater23.se.

TURNÉUPPGIFTEREn discoglittrande berättelse om ensamhet, vänskap och hårspray.

På Salong Koinoor är det aldrig en lugn stund. Papiljotter ska rullas, toppar ska 
trimmas och askfat ska tömmas. Ann Katrin spenderar varenda eftermiddag på 
mammas salong med att sopa upp hårrester och servera kaffe. Hon drar sig för 
att gå hem. Där är det så tyst och tomt. För att fly ensamheten fantiserar hon 
istället om livet utanför hemmets fyra väggar.

Salong Koinoor är en discoglittrande och humoristisk föreställning om 
hur det är att hitta sin plats i livet i en ålder då relationer blir allt 
krångligare. Om känslan när bästa kompisen hellre vill hänga med en 
annan tjej klassen, vad som händer när man drar en förhastad lögn om en 
storebror som är fotbollsstjärna, och hur man med en mums-mums kan 
tysta klassens mobbare.

Ann Katrin Andréasson tar publiken med på en resa tillbaka till 70-talet och 
använder teaterns magiska förmåga att snabbt förflytta publiken mellan 
skolgård och dansgolv, vemod och glädje. Allt ackompanjerat av glittrande 
sångnummer under discokulans sken. Välkommen till Salong Koinoor!

Ann Katrin Andréasson har skrivit manus, regisserar och är skådespelare i 
föreställningen. Hon har många års erfarenhet av att medverka på 
Teater 23:s scen och på sistone har man kunnat se henne i bland annat 
Förslag till framtiden, Fulet och Pudlar och pommes.

Brita Björs står för ljudläggning och sångtexterna. Hon har sin grund i 
folkmusiken och är verksam som frilansande sångare, musiker, musiklärare, 
kompositör och scenkonstnär. 

”Salong Koinoor är teater när det är som allra bäst  
och Ann Katrin Andréasson gör en imponerande insats - som 

ensamskådespelare fångar hon ensambarnet in i minsta färgnyans 
samtidigt som hon generöst visar på teaterns alla fantastiska möjligheter.” 

- Skånska Dagbladet

Salong Koinoor hade urpremiär 18 september 2020. 

Manus, regi och medverkande: Ann Katrin Andréasson
Regiöga, ljudläggning & sångtext : Brita Björs
Scenografi & kostym: Kajsa Hilton-Brown  Ljus: Iben West  
Konstruktion: Måns Ekander  Rekvisita: Désirée Holmberg  
Ljudteknik & syntolkning: Narjes Al-Ansari
Marknadsföring & turné: Mario Castro Sepulveda  
Produktion: Stina Engquist  
Foto: Amelie Herbertsson

SALONG KOINOOR
MANUS & REGI: ANN KATRIN ANDRÉASSON
MÅLGRUPP: 9-11 ÅR




