FÖR ÅLDRARNA: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FAMILJ VUXEN

PREMIÄRDATUM
UTGÅR FRÅN
MÅLGRUPP
SPELTID
MAX FST/DAG
MAXPUBLIK
SCEN INKL. PUBLIK
TAKHÖJD
EL
MÖRKLÄGGNING
LJUS/LJUD
BYGG-/RIVTID

2022-04-01
Göteborg
13-18 år (och vuxen)
ca 1h 20 min
2 st
60 st
8 x 9 meter (ink publik)
2,60 meter
16A
Ja, absolut nödvändigt
Vi tar med eget
3 h/1 h, tillgång till
lokal kvällen innan
uppskattas mycket.
BYGGHJÄLP Ja tack! I början av
bygget. Tunga lyft.
ANTAL MEDVERKANDE 2 skådespelare
PRISER 2022
1:A FST EN DAG 10 800 :2:A SAMMA DAG&PLATS 8 500 :ÖVRIGA KOSTNADER Transporter (60 kr/
mil), traktamenten
och logi tillkommer.

AVATARER
En dag får Simon en konstig friend request i sitt favoritspel. Någon
som skriver på dålig engelska och verkar liksom gammal. Som byter namn hit och dit, vill bli vän och spela med Simon och som inte
ger sig. Det känns som ett gubbcreep förföljer honom. Samtidigt
är det något konstigt med hans pappa, Rikard. Han slutar gå till
jobbet och hemmet börjar förfalla. Han verkar pyssla med något
hemligt på sin dator. Och ena stunden verkar han tro att Simon
är näthatare eller nåt, nästa hintar han att Simon borde festa och
kröka mer, och ibland sitter han bara och kollar skumt på Simon.
Avatarer blir ett lika underhållande som innerligt virrvarr av möten
och missförstånd där handlingen ömsom utspelar sig i spelvärld
och chattar, ömsom i det vi kallar verkligheten. Det är historien om
en far och son som inte riktigt kan förstå varandra, medan bägge
två i själva verket mest längtar efter en ärlig och nära relation.
Av: Gustav Tegby
Regi: Peter Elmers
På scen: Erik Lennström & Carl-Markus Wickström
(ersätter Philip Lithner och Hans Brorsson)
Scenografi & kostym: Råger Johansson
Musik & ljud: Robin af Ekenstam
Ljus: Maria Ros
Dramaturg: Kristina Ros
Producent: Susanna Fréden
Förlag: Columbine

KONTAKTPERSON TURNÉ Samuel Ek
samuel@masthuggsteatern.se
031-12 12 31
med stöd av Statens Kulturråd,
Göteborgs Stad och Sensus

Masthuggsteatern bildades 1992 och har sin bas i Göteborg. Teatern spelar produktioner på hemmascenen och på turné. Teatern erhåller Verksamhetsanslag från Göteborgs stad
och Statens kulturråd. Teatern har ett samarbete med Sensus och är medlemmar i Teatercentrum, de fria teatrarnas intresseorganisation.

