Missa inte den högaktuella och banbrytande föreställningen om kvinnorna i fredsrörelsen skriven
och regisserad av Stina Oscarson. En hyllning till alla de kvinnor som kämpat för fred genom
tiderna och inte fått ta plats i historieböckerna.
Ur Per Hellgrens recension i Kuriren:
"I en serie tablåer varvat med komiska musiknummer spelas snabba scener upp om svidande
kvinnoöden i skuggan av män och krig. För att slutligen landa i samtidens punkfeminism med ryska
Pussy Riot som med furiös energi rockar loss iförda färgglad rånarluvor för att i domens timma
utbrista: Känn frihetens doft tillsammans med oss!"
(...)
"Ja, det är tammefan så här teater ska spelas.”

Föreställningen ”Vi skulle ha spelat Lysistrate” nu möjlig att boka våren 2019!
Efter en lyckad turné 2017 och 2018 fortsätter ”Vi skulle ha spelat Lysistrate” spelas även våren
2019. Föreställningen har uppförts på offentliga arrangemang i olika former, likväl som på
högstadium, gymnasium och folkhögskolor. Alltid lika väl bemött och högaktuell oavsett
sammanhang och scen.
Vill Du/Ni att föreställningen skall komma till er scen eller skola? Maila info@kvinnorforfred.se eller
ring 076-117 97 27 för bokning och övriga frågor. Se prisoffert på sida 2.
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Prisoffert
Vi skulle ha spelat Lysistrate
(våren 2019)

5000 kr på faktura inkluderar:
1 föreställning á 60 minuter
Rese-, mat- och logikostnader
Ljus:
Vanligt, vitt scenljus behöver finnas på plats.
Ljudteknik:
Föreställningen är anpassad för icke-förstärkt tal. Om talförstärkning behövs på
grund av lokalens storlek eller funktionsvariationer hos publik har arrangör
ansvar att ordna så att 3 myggor, i likhet med modell DPA 4066, sändare och
PA-system finns på plats.
Scen:
Scenen/spelytan behöver vara minst ca 5 meter bred och ca 3 meter djup för
att scenografin ska få plats. Övre gräns finns inte då scenografin kan skärma av
scenens storlek.
Övrigt:
Vi önskar ett rum närliggandes scen för ombyte, sminkning och förvaring innan
föreställning.

