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Hösten 2021 på Regionteater Väst –
mixade konstformer, samarbeten och
kära återseenden
Regionteater Väst fortsätter att värna om barn och ungas rätt till kultur
samtidigt som vi anpassar verksamheten efter rådande restriktioner. Trots
den pågående pandemin har vi kunnat starta både internationella och
nationella samarbeten. Hösten bjuder även på en mix av olika konstformer
– förutom dans och teater. Vi hälsar vår unga publik välkomna till höstens
repertoar!
--På turné i Västra Götaland under hösten 2021:

PÅ REN SVENSKA
Urpremiär 3/9 på Regionteater Väst,
Uddevallawww.regionteatervast.se/forestallningar/pa-ren-svenska
En teaterföreställning för årskurs 8–9 om nationalism, rasism och svenskhet.
Från regissör Lars Melin, ensemble Iskra Kostic, Peter Lorentzon, Jan Coster
och dramaturg America Vera Zavala kommer denna föreställning som
undersöker vad det är att vara svensk. Vad är svenskhet? Hur blir man svensk?
Vad är det som krävs? Vem får vara med i den svenska gemenskapen?
Samtidskonstnären Peter Johansson gör sin första scenografi- och
kostymdesign för en teaterproduktion.
MITT JAG
Urpremiär 7/9 på Regionteater Väst,
Boråswww.regionteatervast.se/forestallningar/mitt-jag
Dansföreställning för årskurs 3–5 om skönheten i våra olikheter. Ett
tvärvetenskapligt samarbete mellan koreografen Heidi Vierthaler och
textildesignern Samira Boon. Med dansarna Jessica Andrenacci/Nicole
Neidert, Rebecka Hansson och Oliver Flor Jull skapas en textil installation
med hjälp av dynamiska och formbara tyger och publiken får följa med på en
resa som uppmuntrar till fantasi, kreativitet och glädje.
FEJKFLICKAN
Urpremiär 8/9 på Regionteater Väst,
Uddevallawww.regionteatervast.se/forestallningar/fejkflickan
En klassrumsföreställning för årskurs 6–7 som handlar om kön, könsidentitet,
sanningar och lögner, sexualitet och gränsöverskridande. Pjäsen baseras på
berättelser insamlade från ungdomar med transerfarenhet och är skriven av
regissör Eddie Mio Larson och dramaturg Anna Nygren. På scen ser vi Michael
Engberg och Rebecca Hayman.
FÅRGUDAR
Urpremiär 1/10 på MasthuggsTeatern,
Göteborgwww.regionteatervast.se/forestallningar/fargudar
Dansteater för årskurs F–4 som vänder sig till den som känner sig för stor
eller för liten, för rolig eller för tråkig, för dum eller för snäll, eller alltid får
skäll. En föreställning till alla som nån gång känt sig fel. Föreställningen tas
fram och regisseras av Anne Jonsson och på scen ser vi Åsa BodinKarlsson,

André Gatu och Helena Lundqvist/Rasmus Skaremark-Solberg. Ett samarbete
mellan Regionteater Väst och MasthuggsTeatern.
Förutom urpremiärerna här ovan så repriserar vi BIBU-nominerade HOPP OCH
HINDER i koreografi av Carl Olof Berg, Peter Elmers klassrumsföreställning
HUMBUG samt dansföreställningen MAGNET med koreografi av Maria
Ulriksson. Mer information hittas på vår hemsida, www.regionteatervast.se.
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andreas.sollen@regionteatervast.se, 0709 73 49 39.
Pressbilder hittas här: www.regionteatervast.se/om-oss/press

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en
ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.
Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och
ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.
Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det
viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra
Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra
föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av
produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.
En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för
alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär
också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som
inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.
Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar
dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag
kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.
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