Så här gör du för att arrangera en föreställning
- Det är 6 st publikplatser. Du köper en föreställning för 1500 kr på Kulturbiljetter och
sen säljer du platser för 250 kr styck till dem du bjuder in.
- Ni kan inte vara färre än 6 personer, och heller inte fler (det kan vara bra att fråga en
reserv). De du bjuder med får ett informationsmail från oss.
- Det förekommer interaktiva delar i verket, så alla behöver vara nyktra. Självklart kan
ni träffas innan (dock inte i tältet), men alkohol sparas till efteråt.
- Om det skulle regna får vi prata om hur vi gör. Ett lätt regn kan fungera, men är det
mycket kan vi behöva byta till en annan dag. Det är Teater Lacrimosa som beslutar
om vi ställer in eller flyttar föreställningen på grund av väder. Om du som arrangör
avbokar återbetalas inga pengar.
- Vi har med oss romanen “Skred” av Marit Sahlström som man kan köpa i samband
med föreställningen.
Vad vi behöver för att spela
- Vi kan spela inom Stockholms län.
- Vi behöver en plan och röjd yta på 5×5 m där vi kan sätta upp ett tält. Vi behöver
kunna köra nära med en skåpbil för att lasta av och på samt hjälp med parkeringsförslag i närheten.
- Platsen behöver inte vara helt tyst, men är det en byggarbetsplats eller en trafikerad
motorväg i närheten kan det vara svårt. Det behöver också vara ok att vi låter lite.
- El-uttag, max 25 m från spelplatsen.
- Kunna låna toalett och ett rum som är enskilt, för skådespelare och tekniker, alltså för
två personer.
- Vi behöver komma kl 17 för att rigga upp. Då är du där och möter oss och hjälper
med några enkla byggmoment.
- Föreställningen är 1h och 10 min. Efteråt behöver vi också hjälp att fälla ihop tältet.
Det tar ca en kvart.

SPELAS: 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31 maj
samt 2 och 4 juni. Alltid kl 19.00
Kontakta oss på teater@teaterlacrimosa.net för att boka plats.

