
Bad Girls                                                av Joyce Carol Oates

En pjäs om hur svårt det är att bli
vuxen och hur svårt det är att vara
det.
Bad Girls handlar om vårt omättliga behov
att bli älskade, att bli sedda som
människor i ett allt omänskligare samhälle
där steget från kärlek till hat kan bli
förödande kort. Men också om att vi,
oavsett hur de faktiska omständigheterna
ser ut, alltid hoppas på och drömmer om
ett lyckligt slut. 

Joyce Carol Oates pjäs Bad Girls hade
europapremiär på Folkteaterns
Caféscen våren 2002 och blev en
omedelbar recensions- och
publikframgång. Föreställningens möte
mellan en ensamstående mamma, tre
tonårsdöttrar och en ensam man skapade
stark dramatik som på olika sätt och på
olika plan berörde hela publiken.
Tonåringar som vuxna, unga som  gamla –
kände igen sig, roades och oroades.

Regi: Victoria Brattström 
Översättning: Kim Lantz 
Musik: Richard Ekre-Suzzi
Medverkande: Sara Wikström, Anders Granell,

Nypremiär 28/9 2004 pga publiktryck!
Spelas 28, 30/9, 2/10, 30/11 &
1, 2, 3. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17/12.
Endast 17 föreställningar! Boka biljetter
nu!
Speltid ca 1,5 tim utan paus 

Bad Girls hade europapremiär på
Caféscenen våren 2002 och blev en 
omedelbar recensions- och
publikframgång. Spelades även våren
2004.

Biljetter              Spelplan

TURNÉINFO: 
Spelas på turné i Västra Götalands
Län 
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Kristin Falksten, Nina Särkimäki, Anna Persson.

Foto: Lars Sundestrand 
feb & mars samt okt & nov 2004 . 

Turnébokning FolkTeatern Besöker: 
tel 031-60 75 63 eller
tina.phipps@folkteatern.se

Turnéplan 

Speldagar: Varierande 
Spellokaler: Vi är flexibla och kan spela både i
medelstora samlingssalar och större ”teaterrum”. Spelet
är delvis förlagt ute bland publiken, därför föredrar vi
lokaler med lösa stolar. 
Spelyta: minst 2 x 4 meter  Mörkläggning: Krävs 
El: Europahandske 16 A
Speltid: ca 1,5 tim utan paus  Byggtid: ca 2,5 tim
Rivtid: ca 1 tim  Bärhjälp 2 pers vid riv och bygg
Priser: 7 000 kr ord pris / 6 000 kr andelsägarpris / 
5 000 kr ABF, LO, Folkets Hus & Parker
Kostnader tillkommer för traktamente,transport 60
kr/mil t o r, moms 25%, övernattning (enkelrum) vid
resa över 20 mil, 500 kr tillägg utanför VG-regionen. 
Projektet genomförs med stöd av ABF, LO samt Folkets
Hus & Parker och Hyresgästföreningen.
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