Odlad frukt
Producent:
Teater Theatron &
Strindbergs Intima Teater
Föreställningslängd:
65 minuter
Turnéperiod:
1 aug 2020-31 dec 2021
Kontaktuppgifter:
Zeljko Santrac
info@teatertheatron.se
Fotograf: Per Bolkert
I ett spännande samarbete mellan Teater Theatron och
Strindbergs Intima Teater i Stockholm, ges Odlad frukt en fri tolkning för scen av Strindbergs novell med samma
namn.
Odlad frukt är en musikalisk och tankeväckande resa där
vi erbjuder nya perspektiv på såväl Strindbergs språk som
migration. I centrum för berättelsen står Sten Ulvfot - en
tidigare rik man som plötsligt förlorat allt. Han tvingas ut
på en resa i Uppland under en maj månad på 1460-talet, för
att hitta nya sätt att förtjäna sitt leverne. I vår tolkning väver
vi samman Stens berättelse med våra egna livsberättelser
och perspektiv.
Varför migrerar så många i dag? Vad säger migranters erfarenheter om världen vi lever i? Är vi, liksom Sten, på väg
att förlora det vi äger på grund av hur vi lever?
På scen står Theatrons Suzanna Santrac och Zeljko Santrac,
samt en internationell gäst - den jordanske sångaren och
multiinstrumentalisten Yahia Najem. Tillsammans bär trion
på olika erfarenheter av uppbrott och migration, om att
flytta till ett land där språket är nytt, och förutsättningarna
helt annorlunda.
Föreställningen har sin urpremiär 23 mars 2020 i Malmö,
och ges då i nybliven Theatron-tradition som
picknickteater. Publiken uppmuntras att ta med mat och
dryck att avnjuta under föreställningens gång!

ALLMÄNT
Åldersgrupp: Vuxna
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Urpremiär: 2020-03-23, Malmö
Offentligt bidrag: Statligt & kommunalt
MEDVERKANDE
Suzanna Santrac
Zeljko Santrac
Yahia Najem
KONSTNÄRLIGT TEAM
Regi och bearbetning: Anna Pettersson
Ljus och scenbild: Max Mitle
Grafisk formgivning: Gustave Lund
TEKNIK
Spelyta: 6 x 6 meter
Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 10A
Mörkläggning: Önskas mörklagt
Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 2
Andra behov: Stege om 4-5 steg för
användning vid montering
GAGE
Paketpris: 15 000 kr ex. moms 6%

