Turné under läsåret
2021-2022

12-16 år

Esther från framtiden reser till en stängd teater i pestens
London år 1593. Hon har frågor till William Shakespeare,
men kvinnor är inte välkommna på scen.
Den unga kvinnan Esther Várady från Ungern kan resa i tiden och
hamnar mitt under pågående pandemi i pestens London 1593. Hon
möter Shakespeare och hans favoritskådespelare Burby och Kempe.
Trots att deras teater stängts av The City Council repeterar de en pjäs
om en misslyckad kung, Richard II. I Esthers konfrontation med teatern
och skådespelarna framträder renässansen både i sitt elände och sin
storhet. Esther blir mer och mer fascinerad av den gåtfulle dramatikern: ”Vad är ett Tigerhjärta, Shakespeare? Hur ska man leva?”

Info

Pjäs: Ulf Peter Hallberg
Regi: Maria Magdolna Beky Winnerstam
På scen: Dag andersson, David Carmel
Maria Magdolna Beky Winnerstam
Scenograf: Julia Adzuki, Patrick Dallard
Kostym: Johanna Törnqvist
Ljus: David Winnerstam
Produktion: Långsjö teater
Turné 2021/2022
Målgrupp:12-16 år
Maxpublik inkl. vuxna: 80
Speltid: ca 60 min
Scenkrav: Scen eller stort rum
Publiken sitter på stolar eller bänkar på
två sidor av scenen.
Minimummått: (inkl. publikplatser)
8m bredd x 9 m djup 4m takhöjd
Mörkläggning: krav
Elkrav: 16 a
Övrigt: Lingångar, önskvärt
Bygg/Rivtid: 3/1,5h
Pris:
1:a föreställningen 14000 kr
2:a föreställning (på samma dag och
plats) 8400 kr

Foto: Vihan de Mel

Esther och tigerhjärtat Shakespeare är ungdomsversionen av
Richard II och framtiden anpassad för en yngre publik (12-16 år).
Följ med på en personlig, humoristisk och egendomlig resa genom tid
och rum, som innefattar renässansens mörker, murens fall 1989, östra
Europas nuvarande politiska dilemma och coronaepidemin, som på så
sätt speglar vår samtid.
Hallberg låter tiderna mötas. Renässansens kungliga maktspiraler
möter Orbans populism. Pest möter corona.
Sydsvenskan

www.langsjoteater.se
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Tillkommer:
Resa: 70 kr/mil
Traktamente (vid ev. övernattning):
360 kr/pers/dygn
25% moms
Avgår:
ev. regionala subventioner
Producent:
David Winnerstam
079-306 51 09

