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Inatt blir allting annorlunda: Discoteca 
Paraiso är en föreställning om livet på 
natten – om hopp, längtan, illusioner och 
kärlek – på andra sidan dagsljuset. Martin 
Rosengardten är tillbaka på Kulturhuset 
Skärholmen med en pjäs av den hyllade 
tyske dramatikern Roland 
Schimmelpfennig.
En sjuttonårig flicka, en gammal ryss, fyra kvinnor från 
Kanada, ett gäng bulgarer, 30 spanjorer, en skogshuggare 
från norr och många fler från hela världen är på Paradiset 
just ikväll. Kanske har du varit där, kanske är det dit du vill. 
De flesta kommer in, vissa blir stoppade i dörren, någon 
slinker in genom nödutgången. Musiken dunkar på 
dansgolvet. Alla som är där söker efter möten, önskar kärlek, 
hoppas på sex, törstar efter äventyr och längtar efter en 
fantastisk natt. Längtar efter allt det som varit eller efter allt 
det som kan bli.

Roland Schimmelpfennig är en av Europas just nu mest 
uppmärksammade, nyskapande och hyllade dramatiker. I 
natt blir allting annorlunda är en text som ursprungligen 
skrevs för hans teatergrupp i Havanna 2016. Pjäsen 
uruppfördes på den internationella teaterfestivalen La 
Habana 2016 och spelades sammanlagt tre gånger under 
uppsikt av den statliga censuren. Sedan dess har den aldrig 
spelats på Kuba.
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Introduktion
Hej! 
Det här inspirationsmaterialet är tänkt att 
vara ett stöd och ge dig ingångar för att 
undersöka föreställningen Inatt blir 
allting annorlunda: Discoteca Paraiso 
tillsammans med dina elever. Materialet 
består av två delar. I den första delen 
finns ett antal frågor som du kan använda 
för att samtala om själva föreställningen. 
Den andra delen består av teman med 
exempel på övningar och 
diskussionsfrågor.
Inför föreställningen
Inatt blir allting annorlunda: Discoteca Paraiso är inte en 
teaterföreställning med en klassisk dramaturgi. Tiden är 
upphackad och flyter fram och tillbaka, skådespelarna 
spelar många olika karaktärer och växlar karaktärer mellan 
sig. Det finns nästan ingen dialog, utan texten är mer som 
ett slags körverk där skådespelarna påstår olika saker om 
besökarna på nattklubben. 
Man kan ta sig an en teaterföreställning på olika sätt. När en 
pjäs inte är en linjär berättelse med tydliga karaktärer kan 
det vara skönt att fokusera på teaterns tecken istället för 

handlingen eller att försöka förstå och reda ut vem som är 
vem.  Därför kan det underlätta för eleverna att diskutera 
pjäsen innan ni ser den, och kanske ha med sig någon 
uppgift in i salongen så att upplevelsen inte präglas av en 
känsla av förvirring. 

Du kan göra något av de två första temana inför 
teaterbesöket. Du kan också ge eleverna någon eller några 
av de nedanstående instruktionerna innan ni ser 
föreställningen:

•  Tänk på hur ljud och musik används för att skapa  
 rummet pjäsen utspelar sig i. Det blir exempelvis  
 tydligt när rummet skiftar från inne på nattklubben  
 till ute på gatan. 

•  Skådespelarna spelar många olika karaktärer, och  
 varje karaktär spelas av många olika skådespelare.  
 Vad ger det för effekt tycker du?

•  Var uppmärksam på hur de olika karaktärerna  
 gestaltas med små enkla gester, till exempel  
 bartendrarna som skakar en påhittad shaker eller  
 bulgarerna som dansar på ett särskilt sätt. 

•  När tror du att den utspelar sig, vilket år?

•  Vilken plats, var i världen tänker du att den   
 utspelar sig?
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Hur är det att spela i Inatt blir allting annorlunda: 
Discoteca Paraiso?

Bara att läsa manuset är annorlunda. Arbetet handlar inte 
om att jag som enskild skådespelare ska driva en enskild 
karaktärs utveckling. Istället är arbetet mycket mer 
utåtriktat och kollektivt. Vi sysslar med ett slags gemensamt 
berättande, där alla är med och bygger hela berättelsen. 
För mig som skådespelare så har jag en akut nu-känsla i 
arbetet. Jag måste hela tiden vara beredd på att byta roll. 
När jag kommer in på scenen gör jag det som en 
skådespelare som går in på scenen. Jag kommer inte in som 
en förutbestämd karaktär. Sen skiftar det – jag kan vara 30 
spanjorer eller fyra blonda kvinnor från Kanada. Formen ser 
ut som att man skulle kunna ta vilken karaktär som helst när 
som helst.

Hur skiljer sig pjäsen från en klassisk dramatisk text?

I en klassisk pjäs med Aristoteles dramaturgi utgår man från 
att det finns en objektiv universell och universell moral. Det 

finns inte i den här strukturen. Den här pjäsen ger massa 
bilder av moral, men skeendet är så sönderslaget och 
utspritt i dramaturgin. Skådespelarna representerar inte 
heller en och samma karaktär. Det öppnar upp för en mycket 
större möjlighet för publiken att bilda sig sin egen sanning 
och uppfattning om det som sker på scenen. Det handlar 
inte om att ”förstå vad som verkligen hände” utan uppleva 
och fundera på vad man själv har sett för något. Den kräver 
en större lyssning – man måste vara med och lägga pusslet 
för sig själv för det man ser. 

Vad har du för tips till publiken, hur kan de ta sig an Inatt 
blir allting annorlunda: Discoteca Paraiso?

Gå in i salongen utan ambitionen att förstå vad du kommer 
vara med om, leta inte logiska förklaringar eller ett 
genomgående budskap. Tänk istället: vad berättar det här 
för mig? Det finns ingen logik eller sanning. När de har sett 
föreställningen kommer det inte finnas en gemensam bild 
och berättelse, utan det kommer finnas lika många 
upplevelser som det finns personer i publiken.

Intervju med 
Per Öhagen 
– skådespelare i Inatt blir allting 
annorlunda: Discoteca Paraiso
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Att samtala 
om scenkonst 
Samtalet om en scenkonstupplevelse kan stranda i ”det var 
bra!” eller ”det var dåligt”. Syftet med att tolka föreställning-
en och fortsätta samtalet är att ge en djupare förståelse. På 
så sätt kan vi förstå hur vi själva upplevde föreställningen 
och varför. Vi kan också få syn på hur olika våra upplevelser 
kan vara, och vi kan gemensamt komma fram till många 
olika sorters tolkningar som öppnar vår syn på världen. 
Syftet med att samtala om scenkonst är inte nödvändigtvis 
att förstå pjäsen, utan att förstå oss själva och världen. Du 
som lärare behöver inte vara expert på scenkonst för att 
samtala tillsammans med dina elever – du är en åskådare 
precis som de.

I en scenkonstföreställning är allt du ser resultatet av 
medvetna val. Det finns en anledning till att skådespelarna 
byter kläder, till koreografin, till att ljuset och ljudet ser ut 
som det gör och att den 17-åriga flickan är den enda 
karaktären som spelas av en och samma skådespelare. 
När man samtalar om scenkonst kan man vara behjälpt av 
några enkla principer:

• Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka!
• Allt kan tolkas – inget finns av en slump
• Utgå från dig själv – din upplevelse är det viktiga

Eftersamtal  

Beskriv

– Hur såg rummet ut? 
– Hur såg golvet ut?
– Vad fanns i rummet? På golvet, på väggarna? Fanns det  
 någon rekvisita? 
– Hur såg kläderna ut?
– Vilka var med? Räkna upp så många ni minns.
– Hur såg de ut?
– Hur rörde de sig?
– Beskriv musiken?

Tolka

– Vad får sakerna i rummet och kostymen för funktion just  
 här? Vad fick det för symbolik i föreställningen? 
– Vad associerade du det ni beskrivit till? Vad fick de för  
 mening för dig? 
 Exempelvis: att rummet var så tomt gjorde att allt fokus  
 hamnade på skådespelarna och vad de berättade, det  
 var som att de skapade historien från ingenstans, utan  
 stora kulisser och rekvisita. De stora pulserande ljusen  
 gav mig en stark känsla av att de var på en stor klubb  
 utomlands, kanske i södra Europa. Att skådespelarna  
 bytte kläder förstärkte känslan av att alla spelade alla,  
 och att alla kunde byta karaktär när som helst. 
– Vad hade musiken för funktion? Ljuset? 

Frågor till föreställningen

– Hur skulle du beskriva vad föreställningen handlar om? 
– Var det nån eller några karaktärer som stod ut, som du  
 minns bättre?
– Hur tolkar du titeln – Inatt blir allting annorlunda:   
 Discoteca Paraiso?
– Eftersom det är flera olika skådespelare som spelar  
 samma karaktär har kroppsspråk använts för att särskilja  
 karaktärerna från varandra. Vad minns du för exempel på  
 hur karaktärerna gestaltades med hjälp av kroppsspråk? 
– Föreställningen handlar mycket om längtan. Vad längtar  
 du efter? 
– Vad hände egentligen i slutet? 
– Berättelsen är på många sätt ganska konventionell – den  
 handlar om heterosexuella män och kvinnor som raggar  
 på varandra på ganska könsstereotypa sätt på en natt 
 klubb. Samtidigt är gestaltningen queer – män spelar  
 kvinnor och kvinnor spelar män, koreografin lånar från  
 voguing osv. Kom på några exempel på vad som är queert
 och vad som är heteronormativt i pjäsen.
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Att gestalta något innebär att ge något en form och mening 
genom att visa upp det. När något gestaltas istället för att 
berättas rakt upp och ner är det lättare som läsare eller 
publik att känna och uppleva innehållet. Istället för att skriva 
”hon var nervös” kan man gestalta samma sak genom att 
fråga sig, om hon är nervös hur märks det då? Kanske 
”hennes blick flackade och hon kände hur kinderna blossade 
och handflatorna började kännas fuktiga”. 

Övning: Gestalta med ord  

I manuset till Inatt blir allting annorlunda: Discoteca 
Paradiso gestaltas en nattklubb utan att ordet nattklubb 
någonsin används. Er uppgift är att göra samma sak men 
med en annan plats, för att undersöka hur gestaltning 
fungerar. Platser ni kan gestalta är exempelvis:

– Skolkorridoren
– Bussen
– Släktmiddag
– Första lektionen måndag morgon

Gör såhär
 
– Gå igenom utdraget ur manus tillsammans med eleverna 
(se längst bak i inspirationsmaterialet). Diskutera vilka olika 
element manusförfattaren använder för att gestalta 
nattklubben. Till exempel att han främst använder 
substantiv, att det är saker som både beskriver miljön 
(ljuset, dimman, musiken), effekten den har på människorna 
där (hjärtats slag, kropparna som rör sig, läpparna, 
munnarna), men också hur musiken låter (Booom Booom 
Booom, zkzkzkzkzkzk)

– Be eleverna gestalta en plats eller en händelse på samma 
sätt som manusförfattaren har gjort. Ni kan antingen 
bestämma ett gemensamt tema eller så får eleverna själva 
välja platser eller händelser de vill gestalta. Som guidning 
kan du be dem tänka på hur det känns på platsen, hur det 
låter, luktar, vilka saker som finns, hur ljuset ser ut. 

– Låt dem gå ihop i smågrupper eller 2 och 2 och läsa upp 
gestaltningen för varandra.
 
– Diskutera gemensamt: Hur var det att göra övningen? Hur 
gick ni tillväga?

– Ställ frågan: Vad var du själv särskilt nöjd med i din text? 
Varför?

Om ni gör övningen efter att ha sett föreställningen: 
diskutera även vilka andra saker som gjordes för att gestalta 
nattklubben, såsom ljud, ljus, kläder, kroppsspråk, osv. 

Övning: Att gestalta med ljus och ljud  

Gör såhär 

– Se en kortfilm eller ett klipp ur en långfilm där ljud och ljus 
är avgörande för gestaltningen. Det kan vara enklast med 
exempelvis skräckfilm eftersom ljud ofta är helt avgörande 
för att kunna skapa stämningar. Ni kan exempelvis ta 
kortfilmen Filippa på svtplay. 
Diskutera: Vad får ljuset och ljudet för effekt i filmen? Hur 
tolkar vi scenen? Varför? Vad hade hänt om det inte fanns 
något ljud eller var helt vanligt ljus? 

Tema 1:
Gestaltning
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Tema 2:
Postmodern teater
Klassiska dramatiska texter liknar ofta varandra. 
Dramaturgin har en början, ett mitt och ett slut, varje 
karaktär har en drivkraft och utvecklas under historiens 
gång och många gånger förmedlas ett budskap med pjäsen. 
Det finns ett universellt anspråk – alla kan känna igen sig i 
historien och det moraliska budskapet gäller alla. Det finns 
objektiva rätt och fel, och som publik kanske det blir viktigt 
att förstå skaparens avsikt och budskap. Många klassiska 
pjäser har sitt ursprung i Aristoteles tankar om drama. 

De senaste decennierna har en postmodern dramatik 
utvecklats. Roland Schimmelpfennig som skrivit Inatt blir 
allting annorlunda: Discoteca Paradiso kan sägas ingå i den 
utvecklingen. I den postmoderna teatern finns inget 
objektivt rätt eller fel, ingen sanning att förstå eller 
upptäcka. Istället finns det många sanningar beroende på 
synvinkel. När vi ser en föreställning filtrerar vi den genom 
våra egna unika känslor och livserfarenheter. Publiken 
kommer därför ha sett olika föreställningar, tolkat scener 
olika och dra olika slutsatser av en pjäs, allt beroende av den 
egna upplevelsen. Teatern ses inte heller som en 
representation av livet, utan som en händelse som vilken 
annan händelse som helst i livet. Den postmoderna teatern 
försöker snarare väcka frågor än försöka ge svar.

För de som är vana vid den logiska utvecklingen av handling 
och karaktärer i en klassisk hollywooddramaturgi kan det 
vara en utmanande upplevelse. Det krävs mer av publiken, 
som deltar i att skapa teaterupplevelsen genom sin 
upplevelse.
 
– Läs mer om Aristoteles och den grekiska dramaturgin med 
början, mitt och slut. 

– Jämför Aristoteles syn på dramatik med den klassiska 
dramaturgiska modellen som mycket hollywood-dramaturgi 
bygger på.

– Läs mer om postmodern dramatik. Varför väljer man att 
ifrågasätta och rucka på den klassiska dramaturgin? Vad får 
det för effekt, för skådespelare och för publik?. 

Övning: Jämför 

I Inatt blir allting annorlunda: Discoteca Paradiso spelar alla 
skådespelare nästan alla karaktärer, ibland är det flera 
skådespelare som på en gång spelar en och samma. Det 
verkar inte riktigt finnas någon logik för vilken skådespelare 
som spelar vem. Helt plötsligt är det en ny person som 
påstår att den är fyra blonda kvinnor från Kanada.

Ett sätt att undersöka det här sättet att göra teater på är 
genom att jämföra med en traditionell pjäs.

Gör såhär

Låt eleverna läsa utdrag ur manus nedan, och ett utdrag ur 
en traditionell pjäs, som exempelvis Hamlet. Låt dem sitta i 
smågrupper och diskutera: Vad är skillnaden mellan de två? 
Här är några exempel på sådant ni kan ta upp: 

– Karaktärer: Vilka är med i föreställningen?

– Berättandet: I en klassisk dramatisk text drivs berättandet 
många gånger genom att karaktärerna pratar utifrån sig 
själva. I den här pjäsen sker berättandet på många olika 
plan: Skådespelarna påstår saker om karaktärerna, påstår 
sig vara dem, och talar som dem. 

– Dramaturgi: Hur ser berättelsens struktur ut? Hur skiljer 
det sig mellan pjäserna?
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Inatt blir allting annorlunda: Discoteca Paradiso handlar om 
längtan. Den 17-åriga flickan längtar efter att någon ska 
bjuda henne på något att dricka, kvinnan från provinsen 
längtar efter någon som kan ta henne därifrån, den 57-årige 
ryssen längtar efter någon som frågar var han kommer ifrån. 
Alla har förhoppningen om att just inatt kanske allting kan bli 
annorlunda. 

– Skogshuggaren klarar inte av tanken på att flickan från 
provinsen har varit med andra män. Varför kan det anses 
dåligt av vissa när en tjej har haft sex med många? Varför får 
inte killar som haft sex med många dåligt rykte på samma 
sätt? 

– Blir den 17-åriga flickan utnyttjad av den 57-årige ryssen, 
som hennes bror påstår? Varför/varför inte?  

Övning: Åskådaren 

När det kommer till samtycke och svåra situationer 
fokuserar man ofta på personerna som är direkt inblandade, 
men det är minst lika viktigt att tänka på vad man kan göra 
som åskådare. I slutet på pjäsen när den 17-åriga flickans 
bror på något sätt ger sig på den 57-åriga mannen hade det 
kanske varit möjligt för omgivningen att agera. 

Gör såhär

Visa filmen ”Just do it” från RFSU:s material Vill du? Du hittar 
den på RFSU:s hemsida. Filmen handlar om två killar som är 
på en fest. Hassan har sett en kille gå iväg med en tjej som 
inte verkar vilja alls. Diskutera i smågrupper och sedan 
tillsammans:
– Hur märker man på någon om den vill? Om den inte vill?

– Alex i filmen frågar Hassan om han verkligen var säker på 
att tjejen inte ville, för det är en ganska allvarlig anklagelse. 
Hassan frågar om man måste vara säker? Kom på sätt att 
agera i situationen när man inte riktigt vet vad som pågår 
men har en dålig känsla. Till exempel:
•  Avleda uppmärksamheten, låtsas gå in i fel rum,  
 fråga vad klockan är
•  Fråga den som kan vara utsatt hur den mår, om  
 den behöver nåt, om den vill att du ska stanna

– Vad kommer den som är utsatt tänka om du som åskådare 
inte gör något? Vad kommer den som är eventuell förövare 
tänka om åskådaren inte gör något? Vad kommer du som 
åskådare tänka efteråt om du inte gör något?

Övning: Samtycke 

Hur tar man reda på vad någon annan vill i en raggsituation? 
Hur signalerar man vad man själv vill? Och hur tar man ett 
nej? Dela in eleverna i grupper om 2 och 2. Be dem diskutera 
en fråga i taget. Sen tar du upp alla förslag på tavlan. 

1. Om någon är intresserad av någon annan, hur märks det? 
Ge exempel!

2. Om man är osäker på vad någon annan vill, hur kan man 
göra? Om det är svårt för eleverna att komma på exempel 
kan du be dem ta ställning till vilket av följande sätt som är 
bäst:
•  Fråga vad personen vill
• Testa försiktigt och se om man får någon respons
• Köra på och tänka att det är den andras ansvar att  
 säga nej. 
• Vänta och se om den andra personen tar initiativ
• Eget alternativ

När ni fått upp alla förslag på tavlan, diskutera:

– Vad gör det lättare att visa vad man själv vill?
– Vad gör det lättare att ta reda på vad någon annan vill?

Tema 3:
Samtycke och 
könsnormer
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Utdrag ur manus
Utdrag ur manus till tema 1 

1. 
Långsamt. 
Som ekot i det egna huvudet. 
Ögonen vidöppna, 
sökande och upptäckande, 
som i dimma. 

#1 Ljusen – 
Kort paus. 

#5 Dimman – 
Kort paus. 

#2 Skuggorna – 

#3 Natten – 
Kort paus. 

#4 Vad är klockan? Är det – är det nån som vet vad klockan 
är? 
Kort paus.  

#3 Skenet – En gest. 

#2 Skenet i mörkret – 
Kort paus. 

 #5 Ljusen – 

#1 Och dimman – 
Kort paus. 

#3 Skuggorna – 
Kort paus.  

#2 Virvlande ljus – 

#4 Som stjärnor – 

#3 Blått 

#1 och rött 

#5 och vitt – 
Kort paus. 

#6 Booom Booom Booom 

#5 Musiken – 

#2 Booom Booom 

#3 Hettan – 
Kort paus. 

 #6 zkzkzkzkzkzk 

#5 Ansiktena – 

#1 Kropparna – 

#3 Kropparna som rör sig –

#2 Allting rör sig – 

#6 Musiken – 

#2 Flödande färger 

#4 i flaskorna, 

#5 i glasen. 
Kort paus. 

#1 Andarna i flaskorna. 
Kort paus.

#4 Nu släpper vi andarna ur flaskorna. 

#6 Allting snurrar. 

#2 De virvlande ljusen – 

#1 Som stjärnor – 

#4 Blått 

#5 och rött 

#3 och vitt – Kort paus. 

#2 Musiken är så hög – 

#2 håller för öronen och öppnar stumt skrikande munnen. 

#6 Kropparna – 

#4 Vågen av kroppar som rör sig – 

#6 Hjärtats slag – 

#2 Blodet i ådrorna – 

#6 Svetten 

#3 Munnarna – 

#1 Läpparna – 

#5 Händerna – 

#6 Benen, fötterna – 

#4 Hjärtan som slår – 
Kort paus. 

#2 Ljusen – 

#4 Dimman –

#5 Skuggorna – 

#1 Natten –
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Utdrag ur manus
Utdrag ur manus till tema 2 

#7 Utanför – 

#5 På en sidogata – 

#3 På en smal, mörk sidogata – 

#7 Tre kvinnor – 

#6 Jag är tre väninnor, vi står i skuggan av en smal sidogata, 

#7 bredvid oss soptunnorna, 

#2 stanken från sidogatan – 

#3 katterna – 

#4 råttorna – 

#7 och framför oss en smal dörr

#2 nödutgången – 

#1 Det är nödutgången från Paradiset. 

#7 Men det är en utgång, som kan bli en ingång. 

#3 Och strax kommer den här nödutgången att öppnas för 
ett kort ögonblick – 

#6 Och vår kusin kommer att släppa in oss – 

#4 deras kusin Freddie, 

#5 deras kusin Freddie arbetar i baren här, 

#6 i hemlighet – 

#3 utan att betala inträde. 

#6 Svarta Hundens händer kommer inte att beröra våra 
ansikten – 

#7 Vår kusin Freddie som jobbar här, han står i baren, och 
han kommer släppa in oss genom sidodörren, 

#3 För vi, vi är hans kusiner, och familjen är det största. 

#4 Jag är fem bartendrar, vi är fem stycken som arbetar 
bakom bardisken, och vi hinner inte med – 

#7 Jag är fyra kanadensiskor och jag är de tre systersönerna 
till Svarta Hunden, och vi behöver nåt att dricka – jag betalar 
för alla – 

#3 Jag är tre bulgarer, och glasen är tomma – 

#6 Jag är tolv svenskar och svenskor, och vi vinkar nervöst 
med sedlarna – vi är törstiga – 

#5 Vi är fem stycken som arbetar bakom bardisken, och vi 
hinner inte med, var är den femte mannen, var är Freddie? 

#4 Svarta Hunden lyfter på huvudet. 

#7 Svarta Hunden vittrar nånting. 

#3 Svarta Hunden säger: Det är nåt som inte stämmer. 

#5 Den femte mannen, Freddie, var är han? 

#2 Det är nåt som inte stämmer. 

#3 Svarta Hunden lyfter på huvudet. Han vittrar: 

#1 Fara. 

#4 Jag är fyra blonda kvinnor från Kanada och nu pratar vi 
med tre bulgarer – 

#3 Jag är tre bulgarer och vi älskar långa blonda kvinnor – 

#7 Jag är Svarta Hundens tre systersöner, och tre svenska 
kvinnor kastar blickar efter oss – Hallå. Läget? 

#5 Foto. 

#2 tar en selfie med sin mobil. 

#3 Jag är tjugofyra fransmän, vi var tjugofem, men vi har 
blivit av med en, var är Philippe? 

#1 De fyra kanadensiskorna tar foton på varandra – 

#4 Och de tar foton på bulgarerna – 

#5 Och de är djävulskt törstiga. 

#1 De skriver hem: PAAAAAAAARTTTTYYYYYYYY 

#2 Smiley. 

#3 Flödande färger – 

#4 Jag är två italienare från Rom, och det står fyra kvinnor 
från Kanada bredvid oss, vilka skönheter – 

#6 Nu släpper vi andarna ur flaskorna. 

#5 Jag är fyra kanadensiskor: bredvid oss står två italienare, 
Luigi och Carlo, ciao ragazze. 

#3 Foto. 

#1. Skratt. 

#7 Var är Bartender nr. 5, var är Freddie? 

#6 Booom Booom Booom 

#2 Ljusen – 
Kort paus. 

Dimman – 
Kort paus. 

#5 Skuggorna – 

#3 Natten – 
Kort paus. 

#1 Jag är 24 fransmän, och var är Philippe – 

#2 Jag är sjutton, och jag har inga pengar, var ska jag få 
pengar ifrån – 

#5 Jag är 57, och jag är från Sankt Petersburg – 

#2 Och jag går med första mänskan som bjuder mig på en 
drink.



11

Vill ni ha mer?
Önskar du och din klass ett mer fördjupat 
möte här på plats kan vi erbjuda er:

En reading av pjäsen i anslutning 
till föreställningen

eller

Ett längre samtal tillsammans 
med ensemblen efter föreställningen.

Kostnad 1000 kr.

För bokning kontakta producent Emma T Åberg.
emma.t.aberg@kulturhusetstadsteatern.se


