
Bildstödsmaterial

UNGA KLARA



1. I FOAJÉN

Välkommen till Unga Klara.

Vänta på föreställningen här. Vi går in till scenrummet där 
föreställningen spelar.

Ta av ytterkläder.



2. I SCENRUMMET

Fotografering, mat eller 
dryck är ej tillåtet.

Dryck i flaska med kork 
går bra att ta med in.

Föreställningen är cirka 
2 timmar och 30 minuter 

lång med en paus.

Be en publikvärd om hjälp om 
du behöver gå tillbaka till foajén 

under föreställningen.



3. UNDER FÖRESTÄLLNINGEN

Släckt ljus.

Specifika händelser som förekommer

Rök som inte är farlig. Starkt ljus.

Högt ljud.



3. SPECIFIKA HÄNDELSER

Cirka tid in i föreställningen

1 min
Rökmaskin, röken ej farlig
Svagt ljus och höga röster

3 min Plötsligt starkare ljus

10 min Starkt ljud: Musik från högtalarna

12-20 min Plötsliga ljud: Höga röster ibland

21  min Svagt ljus

25 min Plötsligt starkt ljus

29 min Rökmaskin, röken ej farlig

AKT 1



Cirka tid in i föreställningen

30 min Svagt ljus och mycket rök från rökmaskinen

32 min Plötsligt starkare ljus

40 min Svagt ljus

44 min Plötsligt starkare ljus

48 min Plöstligt dunkelt ljus

51-57 min Starkt ljus och höga röster

58-60 min Musik, svagt ljus och höga röster

 

Paus i 20 minuter, publiken går ut till 
foajen.

60 min



Cirka tid in i föreställningen

1 min
Rökmaskin samt svagt ljus. Skådespelarna 
tänder tändstickor. Höga röster.

3 min Plötsligt starkare ljus

5-12 min Höga röster

16 min Växlande ljus

17  min Svagt ljus, musik och höga röster

23-29 min Starkare ljus och höga röster ibland

30-36 min
Höga röster och plötsliga entreér av skåde-
spelare

AKT 2



Cirka tid in i föreställningen

36-42 min
Svagt ljus och mycket rök från rökmaskinen.  
Musik ur högtalarna.

42 min Plötsligt starkare ljus, fortfarande mycket rök

44-53 min Återkommande starka röster

55 min Röster och musik från högtalarna

55-59 min Svagt och växlande ljus. Hög musik.

60 min Höga röster och musik

60 min
Slut, publiken applåderar och går sedan ut 
till foajén. Om man vill kan man stanna och 
prata med skådespelarna.



4. I SCENRUMMET

Föreställningen är slut.

 Vi går tillbaka till foajen.

Nu är det tillåtet att fotografera.

Möjlighet att prata 
med skådespelarna.

Efter föreställningen.



5. TILLBAKA I FOAJÉN

 Hejdå!  Ta på dig ytterkläder.


