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12-18 år

Är det en uppoffring eller en befrielse att leva hållbart?
Hur känns det att lämna kära saker bakom sig?
Vad behövs för att lysa upp vägen mot nya levnadssätt? 
Teater? Shakespeare! Nu behöver vi ljus på scen... Cykla!

Clubkillen Antonio, prepparen Sebastian, Shakespeareälskaren Gon-
zalo och ekoaktivisten Alonso flydde för sina liv, då extrema stormar 
härjade och hamnade till slut på en ö mitt ute i Östersjön. Två decen-
nier senare på en blomstrande och självförsörjande ö ska de fyra sät-
ta upp “Stormen” av Shakespeare på nästa skördefest. De möts både 
av utmaningen att behöva producera el till föreställningen själva och 
samtidigt väcker repetitionerna oanade minnen av det förgångna.

På ön är en lustfylld och visionerande föreställning som ser framåt. 
Med humor, allvar, luftakrobatik, levande musik, sång, dans och pro-
jektioner och i sann shakesperiansk anda bjuds publiken in att delta 
både genom repliker och genom att hjälpa till att cykla el till lampor-
na på scenen.

Info
Regi och manus: 

Maria Magdolna Beky Winnerstam
På scen: Dag Andersson, John Beck, 

Caroline Aamås, Annika Lykta,
David Carmel 

Musik framförd live av John Beck

Turné
Målgrupp: 12-18 år

Maxpublik inkl. vuxna: 120
Speltid: ca 70 min

Önskvärd spelyta: 8x6m
4m takhöjd

Mörkläggning: Ja, ett krav
Elkrav: 3fas 16a/ alt. 2x10 a 

Bygg/Rivtid: 3/1,5h
Bärhjälp: Ja, ett krav

Andra lokalkrav: piano el. flygel
scen med riggpunkt 300 kg önskvärt

Pris:
1:a fstn 24500 kr

2:a fstn (på samma dag/plats) 
25% rabatt

Tillkommer:
Resa: 70 kr/mil 

Traktamente (vid ev. övernattning) 
360kr/person/dygn

25% moms

Avgår:
ev. regionala subventioner

Producent:
David Winnerstam

079-306 51 09
producent@langsjoteater.se

Lå

ngsj ö
teater

“Din ö i framtiden” är utgångspunkten för en skapande skola 
workshop, som Långsjö teater tagit fram med hjälp av scenarioforska-
ren Kasper Kok och som erbjuds i samband med föreställningen.
Kontakta oss för med information om detta!

Med stöd av:

Foto: David Winnerstam


