
Livet i två bitar

Producent:
Teater Theatron

Föreställningslängd:
75 minuter

Turnéperiod:
13 okt 2019-31 dec 2021

Kontaktuppgifter:
Zeljko Santrac
info@teatertheatron.se
070-882 59 21

Livet i två bitar är en teaterföreställning för alla som vill 
höra, uppmuntra eller själva berätta. 3 % av jordens 
befolkning är migranter idag. I Sverige har närmare 20 % av 
invånarna utländsk härkomst. Vi tycker att dessa berättelser 
är de som på allvar kan säga något om vår tid.

Vi önskar med denna föreställning öppna upp för 
migranternas berättelser. Detta är oerhört viktigt anser 
vi, då det kan bidra till att skapa ett naturligt möte mellan 
människor, såväl på gatan som i teatersalongen. Syftet med 
pjäsen är både konstnärligt och socialt; att interagera och 
söka samtal med publiken. Theatron använder teatern som 
verktyg tillsammans med ett uppföljande publiksamtal för 
att synliggöra den mångfald av livsberättelser som finns 
mitt ibland oss och för att motarbeta främlingsfientlighet.

Pjäsen hade premiär 2012 och har spelats ca 180 gånger.

ALLMÄNT

Åldersgrupp: Vuxna
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Urpremiär: 2012-10-06, Malmö
Offentligt bidrag: Statligt, regionalt & 
kommunalt

MEDVERKANDE

Suzanna Santrac, Zeljko Santrac

KONSTNÄRLIGT TEAM

Regissör: Tomas Lindström
Dramaturg: Jan Mark
Scenograf: Stine Martinsen

TEKNIK

Spelyta: 4 x 4 meter
Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 10A
Mörkläggning: Önskas mörklagt
Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1
Andra behov: Gärna total golvyta på 
10x10 m som används för både scen och 
publik (kan anpassas till andra mått)

GAGE

Paketpris: 12 000 kr ex. moms 0 %. 9 000 
kr för extra föreställning i samma lokal.

Fotograf: Theatron

””Livet i två bitar” är berättarteater där två 
livshistorier korsklipps för att slutligen förenas. I de 
två livshistorierna ryms även tidigare generationers 
på ett vackert sätt. Och i titeln finns både tragiken 
och hoppfullheten som utmärker uppsättningen. 
Poängen i föreställningen är helt enkelt själva 
berättandet, mötet, att lyfta och lyssna på 
migranters egna historier. Det är en mycket viktig 
och högaktuell poäng”
(Dagens Nyheter)


