Glupahungern
Teater
Producent:
Västerbottensteatern
http://www.vasterbottensteatern.se
Kontaktperson:
Birgitta Bergmark
birgitta.bergmark@vasterbottensteatern.se
0910-71 56 11
Föreställningens längd
2 h 0 min (inkl 20 min paus)
Turnéperiod
5 Feb 2018 - 13 May 2018

Allmänt

Glupahungern. En
berättarföreställning av och
med Ellenor Lindgren, i regi av
Lillemor Skogheden
Glupahungern rör sig mellan saga och verklighet i
ett mystiskt skogslandskap i norra delen av vårt
land. Huvudpersonen i berättelsen är Ingrid, hon
växer upp i utkanten av en by tillsammans med sina
familj. Hon är sin pappa upp
i dagen, följer honom vart han går, vad än han gör.
Men när Ingrid är kring 8 år dör pappa Erik i skogen
under mystiska omständigheter. Han skidar efter
traktens enstöring Sup-Linus i ett oväder men
återvänder aldrig. Ingrid har
väldigt svårt att tackla hans död. Hon blir tyst och
inåtvänd. Vändningen kommer när hon börjar
plantera träd. Då öppnar hon sig igen för omvärlden
och det är en ovanlig gåva hon besitter
- allt hon planterar växer sig stort
och starkt. Snart har hon anlagt en
stor trädgård mycket frodigare än det karga klimatet
egentligen tillåter. Och hon börjar försvinna åt
skogs. Trots förmaningar från familjen blir hon
borta längre och längre stunder. En oro sprider sig.
När hennes äldre bror sedan ser…

Åldersgrupp: Vuxna
Turnéområde: Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Stockholm, Västerbotten,
Västernorrland
Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 160
Premiär: 2018-01-25, Skellefteå
Konstnärligt team: Författare: Andrea Lundgren
Dramatisering: Ellenor Lindgren
Regi: Lillemor Skogheden
Scenografi och kostym: Linda
Tublerova
Kompositör: Cay Nyqvist

Gage

Medverkande

gage
12 500 kr (Giltigt: 2017-10-05 till
2017-10-05) Ex. moms 25%

Ellenor Lindgren

Teknik
Spelyta: 5 x 3 meter
Takhöjd (m): 2,5
Elkrav: 1 x 16 A
Mörkläggning: Krav mörklagt
Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5
Andra lokalkrav: Max 160 i
publiken

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se

Utskriven: 2017-11-06

