”Stundtals är det en magnifik hypnotisk resa, i
andra fall enbart briljant ... en föreställning som det
är omöjligt att värja sig mot.”– Ystads Allehanda
Succé inom Skapande skola!
När skådespelaren Mladen Puric ska bli pappa väcks tankar på hans egen
barndom och obehagliga minnen gör sig påminda. Mitropa är hans personliga,
starka och djupt gripande historia om en pojkes väg till Sverige från det gamla
hemlandet. Det är berättelsen om hans kamp att passa in i det nya landet, om
en vuxenvärld som sviker men också om kärlek och hopp.

Aldrig förr har vi fått så starka reaktioner
Mitropa ruskar om publiken och får åskådaren att minnas viktiga händelser
ur sitt eget liv. Historien framförs på ett spännande och unikt sätt via filmer,
projektioner, spelscener  och nyskriven musik. Det är en tät och rörande
föreställning. Aldrig förr har vi fått så starka reaktioner. Mitropa är en angelägen föreställning – låt era elever få se den!
Om så önskas stannar vi gärna kvar en stund efter föreställningen för ett
samtal. Vid skolföreställningar erbjuder vi även en lärarhandledning.

Press:
”Ibland fungerar det bara. Teatermagin börjar verka direkt och håller i sig

Information
Spelperiod:

2014 och framåt

ingarna konstfullt enkla ... mänskliga möten som når ut, känns och bränns.”

Målgrupp:

Vuxna, gymnasiet och åk 9

– Kristianstadsbladet

Speltid:

1 tim 30 min

Spelyta:

5 m bred, 4 m djup, 4 m tak

Lokal:

scen eller rum, mörkläggning

El:

16 A

Bygg/riv:

4 tim bygg, 1 tim riv, 1 bärhjälp

Medv:

3 skådespelare

ända till slutet! ... oerhört gripande i sin nakna närhet, och de sceniska lösn-

”Mycket vackert ... Det krävs ett stort mod och ett sådant genomsyrar varenda sekund ... på slutet griper han hårt om mitt hjärta utan att släppa.”
– Sydsvenska Dagbladet
”Stundtals är det en magnifik hypnotisk resa, i andra fall enbart briljant ...
en föreställning som det är omöjligt att värja sig mot.”
– Ystads Allehanda

Pris exkl moms: 15 000 kr 1:a fst 10 000 2:a fst,
samma lokal och dag. 10 % rabatt
vid köp av 6 eller fler fst.
Tillkommer:

Moms 25 %, resa 50 kr/mil och
ev logi

Föreställningen har gjorts med stöd av Statens
Kulturråd, Kultur Skåne och Skurups kommun.
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