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SANT ENLIGT VEM?
EN FÖRESTÄLLNING FÖR HÖGSTADIET & GYMNASIET  

- FRÅN SKAPAREN AV TEATER TRES SUCCÉ #SANTENLIGTMEJ

Daniel är en helt vanlig tonåring i en helt vanlig liten 
stad. Han bor med sin pappa, men de kommer inte 
riktigt överens; de når och förstår inte varandra. I skolan 
finns Lisen, och så de där kompisarna som pressar 
Daniel till sådant han egentligen inte har lust med. Allt 
han vill är att komma bort, och få en chans att börja om 
på nytt. 
 
Men hur bryter man sig loss från vänner, familj och 
kanske sig själv? 
Hur når man varandra genom bottenfrusen sorg? 
Hur vet man att det man känner är det rätta?

Sant enligt vem? är ett gripande och fysiskt drama om 
en ung person som vill göra slut med sin lilla värld för 
att upptäcka det som ännu är okänt, vilket sätter både 
vänskap och familjerelationer på spel.

”EN TÄT, KONCENTRERAD FÖRESTÄLLNING, DÄR ETT 
LADDAT UPPBROTT ÖKAR SPÄNNINGEN” - SvD

Manus & regi Jimmy Meurling Medverkande Karim Carlsson 
& Steve Kratz Musik Magnus Larsson Projektioner Helene 
Berg Mask Helena Bernström Dramaturg Susanne Marko 
Koreograf Sofia Södergård Koreografikonsult Cajsa 
Godée Teknik Anthony Cooks Dramapedagog Lena Yxner 
Stillbildsfoto Martin Skoog Producent Susanna Gustavsson  
Konstnärlig ledare Sara Myrberg

TEATER TR3 WWW.TEATERTRE.SE
INFO@TEATERTRE.SE

PEDAGOGISKT ARBETE
Sant enligt vem? har ett specialskrivet lärarmaterial 
som pedagoger kan använda för att fortsätta arbetet 
tillsammans med sina elever. 

Vi skräddarsyr även Skapande Skola-projekt och 
workshops utifrån era önskemål.

PRAKTISK INFO
Målgrupp Högstadiet & gymnasiet  
Föreställningslängd ca 45 min  
Publikantal Max 65 elever  
(vid offentlig föreställning 90 personer totalt) 
Lokaler Teaterscener, gymnastiksalar, bibliotek, 
samlingssalar eller liknande. Tom och städad lokal 
Spelyta 6 x 6 x 2,7m (bredd x djup x höjd). Utöver det 
behövs plats för publiken 
Teknik Vanligt eluttag. Mörkläggning krävs  
Byggtid/rivtid 2h / 1h  
Pris Kontakta oss för turnépriser

Kontakta oss för mer information och bokning!

info@teatertre.se   /   08 - 669 00 60


