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En visuell undervattensföreställning 
som rör sig runt mod och feghet och 
om att våga eller inte... 
För högstadiet

Vi tar ett djupt andetag och dyker. 
Djupare och djupare.  
Utmanar oss för att få syn på våra rädslor och 
drömmar. För att våga anta utmaningen att stå 
emot trycket från vattenmassorna. Trycket från 
omvärlden. Trycket i skolans korridorer som kräver 
att vi ska vara som alla andra. 
Inspirerade av fridykarnas träning och drivkraft att 
spränga sina gränser undersöker vi hur svårt det är 
att stå emot, att våga följa sin egen väg. 

Apnea = tävling i fridykning, apné = andningsstillestånd

Med stöd av Statens Kulturråd, Örebro Kommun och Örebro Läns Landsting

Apnea

Längd: ca 55 minuter
Publik: 80 elever + lärare
Mått: D 8 m x B 10 m  
inkl publikplatser
Takhöjd: 3,5 m
El: 16 amp europahandske
Bär-/bygg-rivhjälp: JA! 
Bygg-/rivtid: 3/1,5 tim
Mörkläggning: JA! Så mörkt att  
man skulle kunna visa film.

OBS! Ej stengolv!
Pris: 7 400 kr för 1:a fst, 6 000  
för 2:a fst samma dag/lokal
Tillkommer traktamenten/
reseersättning + moms 25% på 
totalsumman.
Hotell: 2 enkelrum bokas och  
betalas av arrangören

Premiär 13 sept 2013    
Spelas ht 2013/2014

 “... en väldigt angelägen föreställning.” 

”… man har hittat ett uttryckssätt som 

går hem hos den unga publiken!”

/Ingeborg Ahlander/Nerikes Allehanda

Manus:  
Regissör och ensemble
Regi:  
Sarah Broberg
Medverkande:  
Åsa Gustafsson 
Jonas Hedlund
Musik/ljud:  
Johan Renman



10 m

Teater Martin Mutter
APNEA

Spelyta: B 10 m x D 4 m exkl publikplatser
Takhöjd: 3,5 m 
Mörkläggning: Ja! 
Så mörkt att man skulle kunna visa film!
El: 16 amp europahandske
OBS Titta på det röda locket att det står 16 A
Bärhjälp: Ja! - 1 vuxen person
Har du frågor - ring oss!

Box 369, 701 47  ÖREBRO
019-10 10 24
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com
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Spelplatsen
BREDD 10 m 

DJUP 4 m 
TAKHÖJD 3,5 m - Över hela spelplatsen.
Inget får hänga ned som inskränker på 

höjden.

Publikplatser


