
SANT ENLIGT VEM?

Vems förväntningar ska man lyssna på?
Hur bryter man sig loss från vänner, familj och kanske sig själv?

Hur vet man att det man känner är det rätta?

Sant enligt vem? handlar om en ung person, på väg att bryta sig loss från såväl föräldrar som 
kompisgäng; en person som vill göra slut med sin lilla värld för att upptäcka det som ännu är 

okänt, vilket sätter vänskap och familjerelationer på spel. Sant enligt vem? är ett närgånget 
drama som ställer frågor om tillit, grupptryck, missförstånd, längtan och mod.

”Han kan leva sitt liv som han vill...bara han inte försöker få mig att bli likadan.”

Manus & regi Jimmy Meurling
Medverkande Sofia Södergård & Mats Qviström

Musik Magnus Larsson

EN FÖRESTÄLLNING FÖR HÖGSTADIET & GYMNASIET

UPPFÖLJAREN TILL TEATAER TRES SUCCÉFÖRESTÄLLNING #SANTENLIGTMEJ

Pressen om föregångaren #santenligtmej från 2014

”…en omedelbar närvaro, känslighet och autenticitet i ett kroppsligt uttrycksfullt, skarpt och 
ömsint spel” – SvD

”…det dansant snabba och rörelseemotionella – det är så vackert berörande” - DN

SOFIA SÖDERGÅRD
Skådespelare/dansare
Arbetat på bla. Malmö 

Opera, Malmö Stadsteater 
och SVT. Koreograferat på 

Stockholm Stadsteater

MATS QVISTRÖM 
Skådespelare

Arbetat på bla. Stockholm 
Stadsteater, Malmö 

Stadsteater och Teater 
Västernorrland

JIMMY MEURLING 
Manus/regi

Regisserat och 
koreograferat på flera 

av Sveriges största 
scener. Skaparen av 
uppmärksammade  
Satans demokrati
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PRAKTISK INFO 

Föreställningslängd: ca 45 min  
Lokaler vi kan spela i: Gymnastiksalar, 
bibliotek, samlingssalar eller liknande.

Publikantal: max 65 elever 
Spelyta (B x D x H): 5 x 5 x 2,7 m 
Teknik: Vanligt eluttag, städat och 

mörklagt rum 
Byggtid innan föreställning: 2h 

Rivtid efter föreställning: 1h

PEDAGOGISKT ARBETE

Sant enligt vem? har ett specialskrivet 
lärarmaterial som pedagoger kan använda 

för att fortsätta arbetet tillsammans med 
sina elever. 

Teater Tre kommer också att arrangera 
pedagogträffar, där pedagoger får 
praktiska verktyg och inspiration. 

Vi skräddarsyr även Skapande Skola-projekt 
utifrån era önskemål eller baserat på 

föreställningen.

Vill du boka biljetter för din klass, eller vill du att vi ska komma och spela hos er?

Sant enligt vem? spelar på vår hemmascen på Södermalm i Stockholm, och på turné i hela 
landet. Genom åren har Teater Tre spelat i allt från gympasalar och aulor till bibliotek och 

kulturhus. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att möta vår unga publik där de finns. 

Kontakta oss för mer information och bokning!

info@teatertre.se   /   08 - 669 00 60

FRÅN SKAPAREN AV SATANS DEMOKRATI

http://WWW.FACEBOOK.COM/TEATER3 
http://WWW.TEATERTRE.SE
mailto:info@teatertre.se

