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"...lekfulla upptåg som landar i det
allvarliga" 
"...personligt och varmt" SvD     SvD-
recension
"...en riktig feelgood-föreställning" GP
"...öppet och intimt" GP             GP-
recension
"Regin är helgjuten."  Teatertidningen
NR
"...en intim föreställning"  NR     NR-
recension

En lustfylld föreställning om rädsla.

Vad är du rädd för? 
FolkTeatern och Regionteater Väst har
skapat ett tight textkollage som försöker
gripa tag i din rädsla och möta den öga
mot öga för att hitta nya vägar att hantera
den på.  

LYCKA TILL MED ALLT är en föreställning
som med personlighet och lättsamhet
försöker beröra det allra obehagligaste.
Vad är vi rädda för och vad är det som
skapar rädslor? Vad händer i kroppen när
vi blir rädda? 

Det handlar om modet i att vara rädd, om
det stora i det lilla, om konsten att
misslyckas, att våga ta risker. Att vara här
och nu och inte sen, att våga falla och
hoppas på att någon tar emot.

Det enda vi behöver frukta är fruktan
själv.
Franklin D. Roosevelt

Regi: Therese Söderberg
Medverkande: Kim Lantz och Lisbeth
Johansson
Manus: Therese Söderberg, ensemblen, m
fl.

LYCKA TILL MED ALLT är ett
samarbete mellan Regionteater Väst
och FolkTeatern 
i Göteborg.

Läs mer om LYCKA TILL MED ALLT här!

Foto & Grafisk Form: Simone Andersson

Urpremiär 24/9 2008  
Spelades 24/9 - 11/10 på Lilla Scenen
Speltid ca 1 tim utan paus

Spelades även på turné i Västra
Götalandsregionen hösten 2008 

LYCKA TILL MED ALLT är en flexibel och
anpassningsbar föreställning som fungerar
bra som kvällsföreställning eller
soppteater.

TURNÉINFO
Turnéperiod: 14/10 - 7/11 tis-lör 
Målgrupp: Främst vuxna
Maxpublik: Antal beroende på lokal
Speltid: ca 60 min
Antal fst per dag: 2
Spelyta: 3 x 4 m
Takhöjd: ca 3 m
Lokalkrav: scen eller fri golvyta 
El: 10 amp, gärna två uttag
Mörkläggning: gärna men ej nödvändigt 
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Ljud/ljus: Ingår, tar med eget
Byggtid/rivtid: 50 min/30 min 
Bärhjälp: En vuxen som känner till lokalen.
Antal medverkande: 2 skådespelare, 1
tekniker/turnéledare
Diskussionsunderlag finns!

Turnéplan - Lycka till med allt Hösten 2008

Turnébokning FolkTeatern Besöker
Producent Simone Andersson 
e-post info@simonea.se eller tel 0739-80
73 43

FÖRESTÄLLNINGSPRISER
Ordinarie pris 6 000:- exkl moms 
Medlemsorg pris 5 000:- exkl moms
Priser utanför Västra Götalandsregionen 
lämnas på förfrågan.
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