
Sockersyndromet                                           av Lucy Prebble             

Läs de fina Recensionsklippen
Läs recensioner i nummer.se & alba.nu

Kika på bildspelet!    

Kika på videon: Stor fil  Mindre fil

Sockersyndromet är en pjäs om
drömmar, lögner, kärlek och om en hunger
som aldrig
kan mättas. Om att våga bli vuxen och att 
varje dag befinna sig på gränsen till sitt
nya liv.

Dani är 17 år. Hon vantrivs i skolan och
föraktar sin mamma. Uttråkad av sin
omgivning ger hon sig ut på nätet där hon
chattar, bestämmer möten och antar olika
roller. Hon söker någon som är ärlig och
uppriktig och som hon kan lita på. Någon
som hon kan dela sitt utanförskap med.
Hon möter Lewis, som är 22 och Tim, 
som är nästan dubbelt så gammal som hon
själv och som tror att hon är en elvaårig
pojke. 

Pjäsen är skriven av den då endast 22-
åriga debutanten Lucy Prebble för Royal
Court Theatre i London.

Regi Sanna Hultman 
Scenografi & Kostym Lisa Hjertén
Medverkande Henrik Danielsson (praktikant 

från Teaterhögskolan i Malmö), Tjelvar Eriksson,
Elisabeth Göransson och Rakel
Wärmländer.

Spelas 30/9-7/10  &  5-16/12  &  27-
30/12 
på Lilla Scenen
Speltid ca 2 tim & 15 min med paus
Spelplan    Biljetter

Spelas även på turné i Västra
Götaland 
under hösten 2006. 

Arrangörsinfo - Sockersyndromet 

Henrik Danielsson, Rakel Wärmländer, Tjelvar Eriksson 
och Elisabeth Göransson. Foto Fredrik Egerstrand. 

 

../artister/lucy_prebble.htm
sockerrecklipp.htm
http://www.nummer.se/content/p33041.asp
http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=395
../video/sockersyndromet/sockersyndrometFlash.htm
../video/sockersyndromet/sockerSTOR.htm
../video/sockersyndromet/sockerLITEN.htm
../artister/lucy_prebble.htm
../artister/sanna_hultman.htm
../artister/lisa_hjerten.htm
../artister/henrik_danielsson.htm
../artister/tjelvar_eriksson.htm
../artister/elisabeth_goransson.htm
../artister/rakel_warmlander.htm
../FolkteaterSpellista/spelplan.htm
../FleraMenysidor/biljetter.htm
../FleraMenysidor/biljetter.htm
../FolkteaterPressmedd/arrinfosocker.htm


Turnéplan - Sockersyndromet 

TURNÉINFORMATION 
Målgrupp: 15 år och uppåt
Turnéperiod: hösten 2006 (tis-lör v 41 - v
48)
Speltid: ca 2 tim & 15 min med paus
Spelyta 6x4 m
Lokalkrav: scen eller fri golvyta
El: 16A europahandske
Mörkläggning: nödvändig
Ljud/ljus: Ingår, tar med eget
Byggtid/rivtid 120 min/60 min
Bärhjälp: en vuxen som känner till lokalen
Antal medverkande: 4 skådespelare, 
1 tekniker, 1 sufflös
Priser: 10 000 kr medlemspris, 
11 250 kr ord pris. Priserna inkluderar
moms 25%, resor, traktamente & logi.
Priser utanför Västra Götalandsregionen 
på förfrågan.
Turnébokning: FolkTeatern Besöker
Tina Phipps tel 031-60 75 63 eller
e-post tina.phipps@folkteatern.se
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