
UNGA KLARA

Social berättelse



Välkommen till teaterföreställningen BRINN. 
BRINN är en teaterföreställning som berättas av skådespelare med tal, musik och dans. 

BRINN spelas på teatern Unga Klara i Kulturhuset Stadsteatern. 

Den spelas för alla från 15 år och uppåt.

Föreställningen är ungefär 2 timmar och 30 minuter lång med paus.



När du kommer till Unga Klara träffar du först en  

publikvärd i vår biljettkassa. 

I biljettkassan visar du upp din biljett för att få se  

föreställningen. 

Publikvärden kommer att skanna din biljett. 

Sen får du komma in i foajén. 

I foajén kan du hänga av dig dina ytterkläder  

i garderoben.

I cafét kan du få en gratis programbok och  

bildstödsmaterial. 

Du kan också låna hörselkåpor, köpa dryck eller  

snacks medans du väntar. 

Så här går det till innan föreställningen börjar

Innan föreställningen börjar kommer publikvärdarna presentera vilka dom är och ge dig information 

om ditt besök på Unga Klara. Dom kommer även att öppna dörrarna in till scenrummet när det är 

dags att gå in. Besökare med rullstolar går in först.

Inne i scenrummet får du välja vilken plats du vill sitta på. Föreställningen börjar när alla fått en 

plats. Det finns alltid publikvärdar i rummet som kan hjälpa dig med sittplatser och hjälper dig  

tillbaka till foajén under föreställningen.



Föreställningen spelas inne i scenrummet, som är ett mörkare rum med svart golv, svarta draperier 

och en betongvägg. Framför sittplatserna är det utställt stora lampor i en rektangel, det är inom 

dessa lampor som föreställningen kommer att äga rum. 

Ibland kommer det vara nedsläckt eller svagt ljus i scenrummet och ibland kan ljuset blinka,  

ändra färg och position.

Under föreställningen är det rök på scen, röken är ofarlig.

Scenrummet



BRINN är en berättelse om två vänner, Agni och Evvi.

De bor på ett hem för flickor tillsammans med tonåringarna Lucinda, Steff och Laura.

På hemmet arbetar vårdarna Anette, Sami och Pablo.

Agni och Evvi är bästa vänner och gör allt ihop. De är födda samma år och samma dag. Tillsammans 

skapar de en fantasivärld med egna regler.

En dag tänder de eld på hemmet, och Agni lyckas inte ta sig ut levande.

Vem var det egentligen som startade elden?

Utredarna Gunnar och Pamela får uppdraget att ta reda på vad som faktiskt hände den där dagen 

då elden förändrade allas liv.

Vi får följa med i förhören med Agnis mamma, Evvis pappa samt de som bor och jobbar på hemmet.

Föreställningen spelas av 13 skådespelare.

Alla skådespelare turas om att spela huvudrollerna Agni och Evvi, ibland spelar alla 13 skådespelare 

Agni och Evvi samtidigt på scen. Några skådespelare spelar även andra roller.

Föreställningen är en fri fantasi som delvis bygger på intervjuer och dokumentärt material med bland 

annat ungdomar och vårdare på SIS- och HVB-hem (hem för barn och unga i behov av vård för t.ex. 

missbruk och kriminalitet).

Det är okej att skratta, gråta och reagera under hela föreställningen.

Det är okej att känna sig glad och ledsen.

Om du vill, får du viska till dina vänner och din familj under föreställningen.

Du får också sjunga och dansa med i musiken.

Musiken kommer att sjungas av skådespelarna och även spelas från högtalare.

Ibland är det högt ljud och ibland är det lägre ljud.

Om teaterföreställningen BRINN



Evvi och Agni, spelas av 13 skådespelare och ibland alla samtidigt på scen.

Laura, bor på hemmet

Anette, jobbar på hemmet Sami, jobbar på hemmet

Lucinda, bor på hemmet Steff, bor på hemmet

Pablo, jobbar på hemmet



Pamela, utredare Gunnar, utredare

Agnis mammaEvvis pappa



Efter teaterföreställningen

När föreställningen är slut får du fotografera scenen och skådespelarna om du vill. 

Du kommer också att få möjligheten att träffa skådespelarna. 

När du är redo går du tillbaka till foajén, nu är det dags att säga hejdå!

Du kan boka dina biljetter via denna länk:

www.ungaklara.se/scen/brinn

Scrolla ner till knappen som heter ”Boka Biljetter”.

Du kommer då till en sida med alla föreställningar för BRINN.

Klicka på ”Köp” för det datum du vill se föreställningen.

En lista med olika biljettkategorier dyker då upp. Välj de biljetter som passar dig 

och ditt sällskap och hur många du vill köpa.

Gå sedan vidare till kassan där du betalar.

Dina biljetter kommer sedan skickas till dig via e-post från Tickster.

Behöver du ledsagare går det bra att boka en ledsagarplats gratis.

Du kan också boka din biljett genom att kontakta Mia Hertler 

på bokning@ungaklara.se

Så bokar du biljetter till BRINN
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