
                                Manus & regi: 
                            Mia Nilsson

Publik: 
80 elever + lärare

Målgrupp: 
Åk 1-3

För bokning & info
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com

Följ oss gärna på 
Facebook & Instagram

 Fakta
Speltid:  ca 55 min
Premiär:  29 september 2017

Pris: 9 500 kr för 1:a fst, 8 000 för
 andra fst samma dag/lokal. 
	 För	fler	föreställningar	begär	pris!
Tillkommer: Resa 70 kr/mil, ev traktamente 220 kr/person,  
 ev hotell, 4 enkelrum som bokas och betalas av
 arrangören, 25% moms på totalsumman
Medverkande:  4 skådespelare

Mått:  8 x 8 m inkl publikplatser som vi har med oss
Takhöjd:  min 3,10 m
El:  16 amp
Bygg-/rivtid:  3 tim/1,5 tim
Bygg- bärhjälp: Ingen
Mörkläggning: Så	mörkt	att	man	skulle	kunna	visa	film

Spelas med stöd av Örebro kommun, Statens Kulturråd, 
Region	Örebro	län.	Vi	är	medlemmar	i	Teatercentrum.

Fem vänner får ett oväntat uppdrag. På lördag ska 
de för första gången framföra Trollkarlens bok på 
stadens bibliotek – som teaterföreställning! Tiden 
är knapp. Hur ska de hinna få ihop det?
En vågar inte, en dyker inte upp, en försvinner in i fantasin, en 
sätter sig på tvären och en vill bara göra på sitt sätt. Kommer 
de att lyckas? Och vem ska spela monster-agenten Nelly Rapp?

UPPDRAG NELLY RAPP är en fristående pjäs där historien sam-
manvävs med berättelsen i Martin Widmarks Trollkarlens bok. 
Här har de fem strategierna för läsförståelse i En läsande klass 
förkroppsligats och fått huvudrollerna. Det är deras olika person-
ligheter, styrkor och svagheter som vi får möta när de ger sig i 
kast med denna utmaning. Detta är en föreställning om att våga 
tro på sin egen förmåga och att samarbete stärker. Att olikheter 
berikar och att allas våra inre bilder och fantasi är lika mycket 
värda.

Efter föreställningen får varje klass 2 klassexemplar av boken. Vi 
kommer att visa nästan hela berättelsen ur Trollkarlens bok. Hur 
den faktiskt slutar får ni läsa tillsammans i den bok ni får.

Spelas ht 2017 & vt 2018

UPPDRAG

”Ibland måste 
man göra det 
som man inte 
vågar. Då får man 
fantisera om att 
man kan.”  



Scenskiss Uppdrag Nelly Rapp 
Teater Martin Mutter

Scenyta: B 8 x D 8 m inkl publikplatser som vi har med oss 
Takhöjd: 3,10 m absolut minimum 
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: Nej
Har du frågor - ring oss!

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

Ljusstativ

Ljusstativ

SPELYTA

Ljusstativ
f g

g

8 mf

g

8 m

f

PUBLIKPLATSER


