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RESUMÉ
Ingen fattar utom vi
Tre poliser dyker upp som jätteprojektioner och vi hamnar
direkt i ett förhör med Roxana, Wilma och Ida. Poliserna kan
inte sluta fråga sig hur de tänkte, flickorna måste ju ha vetat
att det de gjort var fel? Vi förstår att något olagligt måste ha
skett. Men vad?
Wilma är ny i stan. I Karlstad, där hon bodde innan, hade hon
massor av kompisar men här verkar det nästan omöjligt,
trots att hon försöker och försöker så får hon inga nya kompisar. Sms:en från de gamla kompisarna trillar in med allt
större mellanrum och ingenting händer. Hur gör man för att
få kompisar egentligen?
Roxana har ungefär tusen kompisar som alla ser upp till
henne. På måndagar läser hon persiska, på tisdagar sjunger
hon i kör, varannan torsdag sitter hon i kommunens referensgrupp, hon är elevrådsordförande och hon är med i skolans
Friends-grupp. Schemat är späckat.

Det är på salsakursen flickorna slutligen möts. I omklädningsrummet sneglar de först försiktigt på varandra, tills de
inser att det bara är tanter som går på kursen. Och när den
översvallande läraren i övre tonåren försöker få flickorna att
röra sensuellt på höfterna så bestämmer sig Ida för att dra.
Wilma och Roxana tvekar en kort sekund men hakar på. De
skulle kunna ringa sina föräldrar och bli upphämtade men
istället drar de ut i kvällen. Ida vet nämligen ett ställe –
möbelvaruhusets lastbrygga.
Lastbryggan ligger lite avsides, där står möbler som väntar
på att säljas eller levereras. Det finns en ventil som blåser
varmluft så man slipper frysa. Och det är där, på lastbryggan,
som de av en ren tillfällighet kommer på SIN GREJ. Som
ingen fattar utom de.

Ida hänger med några sjuor, fastän hon bara går i femman.
De tycker att hon är liten och gullig och kallar henne för sin
maskot. Men när hon försöker slingra sig från uppmaningar
om att snusa, supa och vara ute sent på kvällarna så tycker
de att hon är barnslig. Hon duger inte, räcker inte till. Hemma
sitter pappa och är orolig för henne och tycker att Ida alltid
håller på med en massa skit.

Väl hemma igen är det ingen av dem som berättar för sina
föräldrar att salsakursen var värdelös. De håller god min
inför sina föräldrar och veckan efter låtsas de gå på kursen
igen. Men de går inte dit. De går till sitt ställe. Sin oas. För på
lastbryggan får de nämligen äntligen vara sig själva, det finns
inga krav och inga förutfattade meningar om vilka de är.
De är på riktigt. Wilma har äntligen fått nya vänner. Roxana
slutar ställa upp på saker som hon inte vill göra. Ida bryter
med sitt gäng, i alla fall delvis. Deras kvällar på lastbryggan
har blivit det viktigaste de har. Det är deras alldeles egna
hemlighet.

Ännu känner flickorna inte varandra. Ida gör ett försök att
blidka pappas oro genom att börja på en salsakurs, som han
har hittat och som tack och lov är gratis de tre första gångerna. Han tycker det vore bra om hon gjorde annat än bara
ställa till med strul. Wilmas mamma tror att en salsakurs kan
vara ett sätt att få nya kompisar. Roxana vill fly från alla
måsten och anmäler sig själv till salsakursen, utan att
hennes kompisar får veta något. Hon vill vara ifred.

Men hemma börjar det gro misstankar. Wilmas mamma anar
att något inte stämmer eftersom Wilma aldrig vill visa henne
några danssteg. Roxanas mamma oroar sig för att Roxana
har börjat slarva med sina plikter och åtaganden. Idas äldre
kompisar tycker att det är konstigt att Ida aldrig vill följa med
ut längre. Och ja, deras grej, deras gemensamma hemlighet
med lastbryggan innehåller dessvärre en allvarlig komponent. De begår brott.

Det är egentligen inte meningen från början att de ska ha
sönder något. Roxana råkar bara sparka till ett armstöd i
en soffa så att det lossnar. De sätter snabbt fast armstödet
igen så att ingen ska märka att soffan är trasig. Det är så de
kommer på det. Grejen. Alla möbler på lastbryggan får sig en
omgång av deras brottsliga kreativitet: en lampskärm blir en
stinkbomb, en tresitssoffa blir en fallgrop, en snurrfåtölj blir
en katapult. Istället för att gå och dansa salsa på onsdagar
så möts Wilma, Ida och Roxana på möbelvaruhusets lastkaj
och begår små obemärkta ingrepp på alla möbler de kommer
över. När de gått igenom alla möbler på lastkajen bestämmer
de sig för att bryta sig in i möbelbutiken.
Inne i möbelaffären är det mörkt. Larmet går. Flickorna ser
på varandra och konstaterar att det här måste bli sista gången. De förstör en massa möbler. Hundar börjar skälla utanför.
Flickorna springer därifrån.
Tjejernas föräldrar förstår att något är fel. Wilmas mamma
tycker det är konstigt att det saknas så många verktyg
hemma. Dessutom har hon hört av en jobbarkompis, som
också går på salsakursen, att det inte har varit några barn
där sedan allra första gången. Det ringer på dörren.
Polisen har kommit hem till var och en av dem. De har hittat
en skrivbok på persiska, en jacka med namnlapp, ett antal
verktyg gömda i en ryggsäck.
Det blir polisförhör. Polisen måste få veta vem som var hjärnan bakom sabotaget. Vems idé var det? Vem drev de andra
två till att förstöra möbler för 70 000 kronor? Polisen tycker
att det är solklart att det är Ida som ligger bakom det här.
Men Wilma och Roxana nekar. Det var allas idé.
Hemma hos Ida är pappa alldeles tyst av ilska. Ida försöker
lätta upp genom att säga att hon ska hjälpa till att betala
böterna.
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Straffet blir höga böter för var och en och ingen av flickorna
får längre umgås med varandra. Så av en tillfällighet så möts
de igen utanför lastbryggan en tid senare. Wilma har gått
dit ensam och konstaterar att de satt ett fyra meter högt
staket och taggtråd, när Roxana kommer dit. Wilma blir glad
men undrar vad Roxana gör där. Samma som du, svarar
Roxana. Wilma säger att Ida inte har varit i skolan sen de
blev påkomna av polisen. Då ser de Ida komma gående med
en massa lådor kokosbollar som hon försöker sälja. Hon får
nämligen fem kronor för varje låda, som hon kan betala av
böterna med. Wilma undrar om Ida är okej, med tanke på
att polisen har anklagat henne för att vara gängledare. Ida
skrattar bara och säger att de behöver en ny grej. Som ingen
annan fattar utom de tre. Wilma och Roxana säger att de inte
får vara med Ida. Roxana hajar till och konstaterar att alla tre
har
likadana tröjor. De skrattar till och Wilma fastställer att det
nog är de tre som är själva grejen. De sätter sig i en soffa
som kollapsar. De skrattar.
Eva-Maria Dahlin, dramaturg
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Ett utdrag ur Karin Helanders text
Att öppna nya världar:
ATT GÅ PÅ TEATER MED EN PUBLIK
MELLAN 7 OCH 13 ÅR
De flesta barn kommer till teatern genom skolans eller
förskolans försorg. Lärarnas och övriga vuxnas inställning till
teater är därför av stor betydelse. Skolbarn förknippar tidigt
teater med skolan och vuxenvärldens krav på begriplighet,
fostran och nyttan av kunskap. Barnpubliken vet att de ”bör”
lära sig något på teatern och får ibland skoluppgifter att göra
i samband med teaterbesöket – något som gärna kan undvikas eftersom det kan blockera möjligheten till en konstnärlig
upplevelse.

OM BARNPUBLIKEN
Ibland är det lätt att dra förhastade slutsatser av stämningen
i salongen. Vi tror gärna att tysta elever är mer intresserade
än de som reagerar mer högljutt. Men skenet kan bedra:
Efter några föreställningar uppfattade ensemblen i en
uppsättning att de tystare och lugnare sjätteklassarna var
mer intresserade än de livligare och stökigare sjundeklassarna – medan det vid samtal med eleverna framkom att det
var tvärtom. Den stillasittande publiken hade deltagit mindre
aktivt och engagerat än den som sågs som en oroligare och
mer okoncentrerad publik. (Brinch, 2004)
Barnpublik uttrycker känslor mer fysiskt än vuxenpubliken
och på ett sätt som vi vuxna ibland missbedömer. Skratt
kan bero på nervositet eller att föreställningen snuddar vid
tabun eller pinsamheter, det kan spridas oro i salongen när
föreställningen handlar om berörande situationer och starka
känslor. Och ibland kan reaktioner i salongen vara riktade
mot kamrater, lärare eller själva situationen – inte nödvändigtvis mot föreställningen.

OM STARKA KÄNSLOR PÅ TEATERN
Vuxna tycker om konst – böcker, filmer, TV-serier, teater –
som inte alltid bara är rolig och spännande utan ibland också
sorglig, smärtsam och känslomässigt berörande. Det gör barn
också!
– Jag tycker att det var bra att morfar dog i pjäsen för då
är det inte hela tiden så roligt utan nån gång tycker jag
att det ska vara lite sorgligt så man kanske gråter lite.
– Den här pjäsen var bra för att den var så allvarlig och lite
ledsam.
– Man blir både ledsen och tycker det är vackert på samma gång.
Så låter det ofta när man talar med barnpubliken. Och även
under en till synes tuff och cool jargong finns en längtan
efter att bli berörd – det har många teatersamtal visat genom
åren! Visst finns det föreställningar som kan upplevas som
skrämmande – men det är inte alltid som vi vuxna vet vad
som upplevs som oroande. Barn har andra referensramar, de
har ingen vuxenskuld eller tyngande nostalgi. Barn utgår från
sina egna erfarenheter och det mesta som sker på scenen
kan man tala om och diskutera. Att tala om det svåra kan
ge tröst. Barn skapar lyckliga slut när de behöver dem. Barn
ser framåt, skapar nya bilder och diktar vidare. Och mycket
sällan – eller aldrig – är teatern mer otäck än vad barnens
verklighet kan vara!

ATT TALA OM TEATERNS VERKLIGHETER
Barn diskuterar påfallande ofta vad som uppfattas som verkligt eller inte på teater. Ofta vill man tala om saker som verkar
”konstiga” i betydelsen inte verklighetstrogna. Ibland kan
man samtala länge om detaljer som är ”overkliga”: Varför är
han inte blöt när han kommer ur duschen? Men ofta är det
den ”inre” trovärdigheten som är viktig – om handling, roller
och situationer upplevs som trovärdiga: Jag tyckte att det var

bra att vi alla i publiken såg det eftersom nu vet man hur
det är att vara ensam. Att man gör allt för att få vänner.
Teatern kan vara en plats för igenkänning och identifikation,
empati och tröst. Det finns föreställningar som inte försöker vara ”verklighetstrogna” utan som använder symboler,
musik, dans och bilder för att förmedla känslor, stämningar
och upplevelser.

ATT TALA OM TEATERNS SPRÅK
Vuxenvärlden har ofta en större tilltro till den verbala texten
som teaterns fundament än vad barnen har. Visserligen kan
mycket subtila vändningar i texten uppfattas av barnpubliken, men kroppsspråk, rörelser, musik, kostymer och bilder
upplevs ibland som det mest intressanta. Barnpubliken
uppfattar ofta hantverksskickligheten vad gäller dekor,
teknik och effekter – ett ämne som gärna diskuteras efter en
föreställning.

”FÖRSTOD BARNEN VERKLIGEN DET HÄR?”
Ofta hör man vuxna omedelbart efter föreställningen fråga
barnen om de ”förstod” teatern – något vi sällan frågar varandra efter vuxenteater eller om vi lyssnat till musik eller sett
en bild. Vi vuxna har ofta problem med begreppet förståelse i
samband med barns teaterbesök – större problem än barnen
själva. Vuxenvärlden läser begreppet förståelse i betydelsen
att förstå de vuxnas intentioner. Små barn har inga problem
med sin förståelse. Förskolebarn och yngre lågstadiebarn
utgår helt från sina egna referensramar, väljer ut detaljer,
situationer och bitar i föreställningen som intresserar dem
och fogar samman dem till sin absolut egna föreställning.
Begreppet förståelse i betydelsen begriplighet introduceras
ofta med skolan och skolundervisningens normer kring
frågor och svar, rätt och fel. Men teaterupplevelser har inget
facit! Barn lär sig snabbt att vuxna gärna ser förståelse som
ett kriterium på kvalitet.
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I samband med en uppsättning som var gjord som ett fantasifullt drömspel, byggt på lösa associationer och drömmar
utan berättande handling, kommenterade en grupp nioåringar teatern såhär:
– Teatern var rolig och sorglig och man förstod väldigt
mycket också.
– Det som var bra var att man förstod vad handlingen var i
historien.
– Jag tyckte teatern var väldigt bra. Den var också lätt att
förstå.
Barnen visste att vuxenvärlden blir nöjd om barnen säger
sig förstå och de här barnen ville gärna vara vuxenvärlden
till lags. I samtal med barnen visade det sig senare att de
upplevt helt olika saker och magiskt teatrala världar utifrån
varje barns egna erfarenheter.
Teater går inte alltid att ”förstå” i bemärkelsen att få entydiga
svar på enkla frågor. Teater kan ställa frågor utan att ge svar.
Teater kan uppmana till eftertanke eller diskussion, vara
omvälvande och berörande, trist eller underhållande. Barn
tolkar teater utifrån sina livserfarenheter även när teatern
inte är föreställande eller begriplig – på samma sätt som när
världen inte är enkel eller begriplig. Barn kan genom möten
och samtal om teater fundera över sin egen verklighet. Teater
kan vidga verkligheten, öppna för fantasin, ge plats för det
oväntade, mångtydiga och överraskande.

OM TEATER OCH SKOLARBETE
Undvik att göra teaterbesöket till en skoluppgift med krav på
”läxa” i form av handlingsresumé etc. Då blir det mer lustfyllt
att gå på teater – och utbytet kan bli minst lika stort och
berikande. I vissa klasser är man van att skriva om händelser
man varit med om, i dag- eller bänkböcker. Gör gärna det
– och lämna kraven på rättstavning och korrekt meningsbyggnad.
I en publikundersökning utspelades följande samtal mellan
den vuxne intervjuaren och några elever ur årskurs 7:

Vuxen: Brukar ni prata efteråt när teatern har varit?
Håkan: Ja, det är det som är jobbigast.
Vuxen: Det är det som är det jobbigaste?
Håkan: Ja, och så ska man skriva en hel uppsats om vad den
handlar om, och man bara… (Han gör miner och gestikulerar).
Vuxen: Och det är inget roligt?
Matilda: Nej (resten av gruppen instämmer).
Vuxen: Nej… blir det så att man måste lära sig allting?
Matilda: Ja…
Håkan: (avbryter henne): Ja, det känns som om man pluggar
samtidigt bara… ”jaha, nu gjorde han så… jaha…”
Vuxen: Måste man komma ihåg allting?
Matilda: Ja, och så måste man komma ihåg vad allting
handlar om, å så ska man skriva ned det så där riktigt.
(Ur Brinch, 2003)
Kanske hade teaterbesöket uppfattats som mer positivt om
man hade kommit ifrån ”pluggkänslan” med plikskyldigt
uppsatsskrivande? Kanske hade ett samtal som utgått från
elevernas egna behov, tankar och upplevelser av förställningen gett mer utbyte?
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OM SAMTAL
Att samtala, diskutera och filosofera är ett sätt att formulera och pröva antaganden, reflektera över erfarenheter och
kritiskt granska olika påståenden och förhållanden. Här
presenterar vi några olika samtalsmetoder som kan användas efter föreställningen.

EN VÄV AV TECKEN – ETT SÄTT ATT
SAMTALA OM EN FÖRESTÄLLNING
Om att gemensamt söka olika tecken i föreställningen
och se deras betydelse
Vi kommer ihåg olika saker efter en föreställning och vi
berörs på olika sätt av olika skeenden på scenen. Att tillsammans försöka beskriva och reflektera över vad som hände
under en föreställning kan vara ett sätt att komma åt olika
delar i pjäsen.
Att föra samtalet från en beskrivande nivå över en associativ
nivå till en mer personlig nivå kan vara ett sätt att komma
förbi mer svävande omdömen som ”bra” eller ”dåligt”.
Nedan beskrivs hur ett samtal kan läggas upp.

MINNESRUNDA
I den första beskrivande fasen är tanken att eleverna i sina
beskrivningar ska hålla sig så nära det som hände på scenen. Låt så många elever som möjligt bidra med olika delar
fram till att hela pjäsen återberättas i klassen. En gemensam
beskrivande minnesrunda blir på detta sätt en överenskommelse om vad som faktiskt hände på scenen.
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Pröva frågor som:
• Minns du hur det började?
• Hur många var de på scenen?
• Hur såg de olika karaktärerna ut?
• Hur rörde de sig?
• Var de ensamma, var för sig, eller var de tillsammans?
• Hur slutade föreställningen?
Beskrivningen bidrar till att påminna varandra om händelser
som först kanske inte förefallit så viktiga men som kan visa
sig ha haft stor betydelse för hur eleverna uppfattade och
upplevde pjäsen.

REFLEKTIONSRUNDA
En beskrivande del kan följas av frågor om hur eleverna
associerar kring olika händelser i pjäsen. En första reflektionsrunda rör sig oftast om de associationer vi har gemensamt. Denna diskussion kan också handla om de delar man
inte finner trovärdiga.

Pröva frågor som:
• Vad tänker du på i den scen du beskrev?
• Hur tänker de andra i gruppen om samma scen?

PERSONLIGA REFLEKTIONER
I den tredje nivån lyfter man fram mer personliga associationer, sådana eleverna kan vara ensamma om att ha.

Pröva frågor som:
• Kände du igen något av det som hände?
• Vad påminde de olika scenerna dig om?
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DRAMATIKERN ANDERS DUUS OM
PJÄSENS TEMA:
– Vi vuxna är snabba att döma
Anders Duus kliver ofta in i barn- och ungdomsvärlden för
att sätta fingret på allas vårt behov av att definiera vilka
vi är. Ett behov som kanske är extra starkt i åldern mellan
barn och vuxen. Duus har själv starka minnen från mellanoch högstadietiden.
– Jag är extremt påverkad av den åldern och de vänner jag
lärde känna då. Hela min person bygger på erfarenheterna
som jag fick under de där åren. Vardagliga situationer som
visade våra olika förutsättningar
I Ingen fattar utom vi skapar de nyblivna vännerna Roxana,
Ida och Wilma sina egna roller och regler, fria från omgivningens fördomar. För det att handlar inte bara om den inre
processen att trivas med sig själv, mycket av identitetsskapandet sker i samspel med andra. Inte minst med vuxenvärlden, tycker Duus.
– De vuxna sorterade oss barn på helt andra premisser
än vad vi själva gjorde. De såg inte lojaliteten och den
gemensamma humorn. För att plocka poäng i vuxenvärlden
krävdes något annat. Vi vuxna är generellt väldigt snabba
att döma, och vi tänker inte så ofta på vem som får skulden, vem som faller hårdast och vad det sätter för spår.
Anders har umgåtts mycket med barn och ungdomar genom åren, bland annat som husdramatiker för Riksteatern
och i vårens Länk-projekt. Av barns berättelser tillsammans
med sina egna erfarenheter har han fått en tydlig känsla av
hur utanförskapet och frustrationen hos unga människor
kan minska.

– Jag tror på att ge ett grundförtroende för barnets egen
förmåga. Att ha en beredskap, lyhördhet och att lita på att
det konstruktiva i barnets värld faktiskt är något bra. Till
och med i det som först kan verka destruktivt och dåligt i
vuxnas ögon, som vandalisering, kan det finnas något positivt att ta fasta på – energi, gemenskap och kreativitet, till
exempel. Vi måste erbjuda plattformar där unga personer
kan skapa själva samtidigt som de känner trygghet. Ge
nyfikna blickar istället för dömande, helt enkelt.

I Nora Nilssons tolkning har Ingen fattar utom vi blivit en
lekfull föreställning i högt tempo, med en scenografi i två
våningar och tre skådespelare som med små medel byter
roller och röjer runt bland rekvisitan så att dammet – och
möbelstoppningen – yr.
Nora Nilsson och scenografen Zofi Nilsson kom snabbt fram
till att när så många roller ska spelas av så få skådespelare
behövdes en metod som känns kul och som blir en del av
föreställningen.

Intervju: Johanna Broman

REGISSÖR NORA NILSSON OM
FÖRESTÄLLNINGEN:
– Det obegripliga är kanske det finaste vi har
Ingen fattar utom vi handlar om en central fråga: ”Är jag
mig själv nu?” Det är kanske just här, i mellanstadiet, som
grupptillhörighet och roller börjar drivas till sin spets.
Du spelar en roll i klassrummet, en med mamma eller
pappa, en i basketlaget och en i stallet. Vilken grupp tillåter
dig att vara fri? Vilken grupp är kvävande?
I pjäsen föds en ny gruppgemenskap på lastbryggan, en
icke-plats dit samhällets normer inte når. Där finns inga
andra människor, inga förväntningar. Där kan Roxana, Ida
och Wilma bli suveräna i det de gör.
– Gestaltningen är tydlig, en brottsplats med bevismarkeringar. Och föreställningen öppnar med polisförhör. Men
det underliggande brottet är att tjejerna struntar i vad alla
andra förväntar sig av dem, säger regissören Nora Nilsson.
De får sitt straff, men blir inte knäckta av det. De har hittat
en kraft inom sig själva som finns kvar trots allt.

Lösningen blev att jobba med mask i sin enklaste form för
att skapa karaktärerna. Till exempel kan två gummiband runt
munnen skapa en sammanbiten ”tigermammas” ansiktsuttryck. Med rosa hörlurar på sned och bomullstussar i näsan
frammanas den korkade gängmedlemmen.
– Utgångspunkten är att Roxana, Ida och Wilma ”spelar sina
liv”, allt berättas från deras perspektiv. Föräldrar, lärare och
kompisar blir till genom deras beskrivningar. Det är vassa
porträtt som ofta präglas av en absurd humor. Men det finns
ingen illvilja från något håll. De vuxna gör så gott de kan,
men har ingen riktig koll på vad barnen går igenom. De är,
precis som barnen, också fångade i sina roller.
Föreställningen är också ett försvar för den kreativa friheten
och en protest mot tvånget att förklara och lägga allt tillrätta.
– För mig finns det viktiga i pjäsens titel. Det är okej att inte
”bli fattad” av alla. Det obegripliga är kanske det finaste vi
har som människor, säger Nora Nilsson.
Intervju: Anna Sahlée
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VEM ÄR VEM?

Natte

Idas pappa

Roxana
Fröken

Wilmas m

amma

Ida

Roxanas mamma

Julia
Nelly
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Wilma

Vanna

CREDLISTA

FÖRESTÄLLNINGENS KARAKTÄRER:

Medverkande: LOVISA ONNERMARK, JOHANNA LAZCANO

JOHANNA LAZCANO spelar:

DASHA NIKIFOROVA, praktikant från Teaterhögskolan i

Wilma

Luleå

Fröken

Manus: ANDERS DUUS

Roxanas mamma

Regi: NORA NILSSON

Natte

Scenografi & kostymdesign: ZOFI NILSSON
Maskdesign: LINDA GONCALVES
Ljusdesign: LOA ARNESSON
Ljuddesign: EDVIN NAHLIN

LOVISA ONNERMARK spelar:
Ida
Wilmas mamma

Projektioner: MAGNUS GÖTHLUND

Nelly

Dramaturg: EVA-MARIA DAHLIN

DASHA NIKIFOROVA spelar:

Regiassistent: ELIN SKÄRSTRAND

Roxana

Scenmästare/teknisk samordnare turné: URBAN ARNBERG

Julia

Kostym- & rekvisitatekniker turné: MÅNIKA WRETMAN

Vanna

Turnéledare: MÅNIKA WRETMAN

Idas pappa

Ljus, ljud- och bildtekniker turné: LOA ARNESSON
Uppdragsledare Barn&Unga: BENGT ANDERSSON
Producent: ANN GUSTAFSSON
Projektledare kommunikation: KATRIN YLANDER

Poliser på film: PER ARVIDSSON, ULRICHA JOHNSON,
DAVID RANGBORG

V14 / H14 Ingen fattar utom vi | Scenkonstportalen

http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produkt...

Teknisk projektledare: DANIEL OHLSON
PR-ansvarig: GILDA ROMERO
Foto: URBAN JÖRÉN
Dekoren är tillverkad i Riksteaterns ateljéer

http://kaywa.me/5gYDi

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Riksteatern / Foto: Urban Jörén / Grafisk form: Hemma Annonsbyrå / Original: Bilda Förlag & Idé / Våren 2014
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RIKSTEATERN – Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse,
för alla överallt. Över 40.000 medlemmar skapar möjligheternas scen
och öppnar mötesplatser i hela Sverige.
Riksteatern / 145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00 / Fax: 08-531 830 12
info@riksteatern.se / riksteatern.se

