
Karin Boyes

Ett spännande och skrämmande äventyr där även dina innersta tankar tillhör makten, Vem
kan du lita på? Vem låtsas du vara och vad döljer du innerst inne? Världspremiär för Gunnar
Erikssons texttrogna bearbetning. En text lika aktuell idag som när den skrevs för 82 år sedan.
Totalitära stater växer sig starkare genom ny övervakningsteknik, stora företag äger
informationen om oss och följer varje steg vi tar, vi bedöms ständigt av andra via sociala
medier. Kallocain har aldrig varit lika aktuell som idag.

KALLOCAIN

F O L K T E A T E R N  I  D A L A R N A  

Kallocain på turné hösten 2023

FOLKTEATERN
w w w . f o l k t e a t e r n i d a l a r n a . s e

Mattias Åhlén
producent@folkteaternidalarna.se, 0734041856Kontakt och bokning:

Följ med in i Karin Boyes hyllade framtidsdystopi! 

presenterar

Längd: 2 timmar 35 minuter inkl. 20 minuters paus
Maxantal i publiken: 80 personer
El: 220V vägguttag
Pris: 20000kr exkl. moms
Milersättning, traktamente och boende (vid behov) tillkommer
Lokalbehov: 11x10m. Vi bygger en Black Box som rymmer både scen
och publik. Så länge rummet är tillräckligt stort kan vi spela uppe på
stora scener, i gymnastiksalar, i bygdegårdar eller i andra spännande
lokaler! 

Föreställningen lämpar sig inte för personer under 15 år.

"Höstens stora teaterupplevelse står
Folkteatern i Dalarna för"

Ulf Lundén, Dalademokraten

"En stor och gripande teaterupplevelse"
Anders K Gustavsson, Falukuriren

"Det är väldigt bra och väldigt läskigt"
Caroline Edman, P4 Dalarna

"Dessutom uträttar skådespelarna storverk, allihop"
Anders K Gustavsson, Falukuriren

"Folkteatern i Dalarna är verkligen ett rejält positivt
tillskott för scenkonsten i regionen"

Ulf Lundén, Dalademokraten

"De är så bra, skådespelarna"

"Det är bara att hoppas att den lockar en stor publik"
Ulf Lundén, Dalademokraten

Caroline Edman, P4 Dalarna
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