
Jorden till Mars!        
Carro är 11 år och brottas med att försöka vara 
som alla andra fast hennes liv inte är som alla an-
dras.
Om att våga stå upp för sig själv och våga fråga 
pappa om det man är allra räddast för.
Carro ljuger ständigt så det osar och varför får man inte det? 
Och varför måste hon hela tiden kämpa mot den där dumma 
Ellinor, tjejen som kanske är irriterande lik henne själv?

Genom historien har hon en Marsian bredvid sig i ena handen 
och en farmor som ständigt dricker kaffe i den andra. Carro 
drömmer om att bli astronom och få lära sig allt om rymden. 

För där är väl ändå allt lätt?

Spelas med stöd av Statens Kulturråd, 
Örebro kommun, Region Örebro Län

Pjäs av: Johan Bernander, i bearbetning av 
 Hedvig Claesson och ensemblen
Regi: Hedvig Claesson 
Antal medverkande: 3 skådespelare

Längd: ca 50 minuter
Publik:  90 personer
Mått:  8 x 11 m inkl publikplatser - ej scen
 & salong
Takhöjd:  3,5 m
El:  16 amp europahandske
Bär-/bygg-rivhjälp:  JA! En vuxen person
Bygg-/rivtid:  3/1,5 tim
Mörkläggning:  JA! Så mörkt att man skulle kunna visa film.
Övrigt: OBS! Ej stengolv!
Antal fst/dag:  2 st
Pris:  8 000 kr för 1:a fst, 6 000 kr för 2:a fst  
 samma dag/samma lokal. Tillkommer rese- 
 ersättning 70 kr/mil, traktamenten  
 110 kr/220 kr + moms 25% på totalsumman.
Hotell:  3 enkelrum bokas och betalas av   
 arrangören

 Fakta
Bokning & info
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com

Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO

Turné vt 2016

Målgrupp åk 3-5 (9-11 år)

”Man har lyckats ringa in det som kan röra sig i en 11-årig flickas huvud: 
Oron och ensamheten! Drömmen om att få bli astronom och viljan att 
vara som alla andra!” 
/Ingeborg Ahlander Nerikes Allehanda



Scenskiss Teater Martin Mutter 
Jorden till Mars

Scenyta: 8 x 11 m inkl 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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