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Teknik
Scenyta: 2 m bredd, 3 m djup
Takhöjd (min): 3,5 m
Elkrav: 240V 
Ljus och ljud medföljer
Mörkläggning önskvärd

Pris
Helkväll: 13 500 kr
En monolog: 10 500 kr
Moms 25% tillkommer
Ersättning för resa & ev. boende
för 2 personer tillkommer.

En helkväll med humor
och ryslig spänning!
Två skådespelare, två monologer. Den ena baserad
på en av världens roligaste böcker. Den andra på en
novell från den moderna spökhistoriens fader.

Två berättelser av helt olika karaktär men med det
gemensamma målet att roa. Med publikkontakt och
närvaro görs två medryckande och humoristiska och
lite rysliga historier.  Ibland kan teater vara så enkelt.

Stor teater i det lilla formatet. Med ljud, ljus,
scenografi och kostym erbjuder Folkteatern i Dalarna
en komplett teater som passar även till de små
lokalerna

En monolog baserad på Tre män i en båt, boken som ständigt toppar
listor över världens roligaste bok. Här får vi följa författarjaget och
hans vänner när de gör sig klara för två veckors färd i roddbåt uppför
Themsen. Vad kan om möjligt gå fel?

Tre män i en båt publicerades första gången 1889 och har sen dess aldrig
aldrig varit ur tryck. I Folkteatern i Dalarnas uppsättning får vi följa de tre
vännernas förberedelser inför sin båtsemester. Förberedelser och
iakttagelser som är lika aktuella och skrattframkallande nu trots att det
har passerat mer än hundra år sedan boken skrevs. Ett bevis för att bra
humor överlever tidens tand.

På scen: Mattias Åhlén

En mysryslig berättelse från salongernas och de sprakande brasornas
tid. En berättelse om mardrömmar, spöken och om att få sin världsbild
omkullkastad. Skriven med underfundig penna och en alldeles lagom
ryslig och spännande historia från den gotiska spökhistoriens
guldålder.

Låt dig dras in i M R James stilbildande skräcknovell Vissla så kommer
jag till dig min vän, En saga om kusliga upplevelser och om att möta sin
yttersta fruktan i en urbrittisk semesterort en kall och stormig
vintervecka. Ett författarskap som inspirerat långt in i vår tid. och kanske
får vi svaret till varför spöken klär sig i lakan!?

På scen: Jon Karlsson

Tider
Byggtid / Rivtid: 3h / 1 h
Bärhjälp: 1 person
Respektive monolog är ca 1 h
En helkväll är 2 h 10 minuter
(inkl. 20 min paus)

Vi är öppna för olika spännande spelplatser, bara det funkar publikt och föreställningsmässigt.

"Skratt och Skräck - en pärla till underhållning" Sagt om föreställningen
"En härlig teaterkväll när teater är som bäst"
"Det är skådespelarnas show och båda kramar ur pjäserna till sitt maximum"

"Oerhört professionell fysisk teater"


