
“Teater InterAkt ligger exakt rätt i tiden 
med sin föreställning Rymden emellan.”
Skånska dagbladet 2012-01-18.

TEATER INTERAKT
Manus: Cecilia Nkolina

Regi: Sara Larsdotter Hallqvist
Scenografi/kostym: Særún Norén Hrafnkelsdottir

RYMDEN
EMELLAN

“Sceniskt underverk!”
Jan Bäcklin, nyårskrönika över
teateråret 2010, Kristianstadsbladet.

Rymden emellan skildrar ett tillstånd där kaos råder, 
där hem och historia förloras och där till slut inte ens 
minnet av det som varit finns kvar. Rymden emellan 
är en brutal, humoristisk och poetisk föreställning som 
väcker frågor kring vår kultur, våra värderingar och det 
samhälle vi skapat åt oss.

Med musik, sång och en stor portion humor fångar 
Teater InterAkt in en högaktuell och brännhet fråga. 
Rymden emellan är en föreställning för alla som en dag 
ämnar bli gamla och vågar skänka det en tanke.

“Teater InterAkt gör konst av ett samtids-politiskt 
dilemma när de utforskar demensens dimma i 
Rymden emellan. Björn Gunnarsson får alla sinnen 
tillfredsställda i en välspelad iscensättning.”

Recension, Nummer.se 2012-01-18

För bokning av föreställningen, och information, 
vänligen kontakta producent Malin Nilsson:
info@teaterinterakt.com, eller +46 (0) 701729501

>> Mer info!
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EN HÖGAKTUELL TEATERFÖRESTÄLLNING
OM ATT ÅLDRAS I DAGENS SVERIGE



“Regin naglar fast det 
tunga allvaret, men gör 

det mottagligt genom att, med 
ungdomligt fräck kreativitet, i nästa 
sekund låta det hela sväva iväg på 
lätta moln av underbar komik. Däri 
ryms såväl dragspel, slagdängor och 
kaffedrickande som drift med allt från 
den käckt glättiga vårdpraktiken till 
dess “vetenskapliga” underbyggnad 
baserad på menlös statistik”.

Jan Bäcklin,
lokaltidningen Malmö 2010-10-08

RYMDEN

Manus
Cecilia Nkolina
Regi
Sara Larsdotter Hallqvist

Scenografi/kostym
Særún Norén Hrafnkelsdottir
På scen
Nina Norén och Petra Lindblom
Ljusdesign
Emanuel Arvanitis
Musik
Cosmasia Kraft 

“Föreställningen belyser 
den lilla människan i 
det stora systemet. En 
fantastiskt berörande och 
viktig föreställning för 
alla!”

Monica Ängeby, 
Utbildningssamordnare Vård 

och omsorgsförvaltningen, 
Lunds Komun

RYMDEN EMELLAN SKILDRAR den kris en 
demenssjukdom innebär för den drabbade 
och för de anhöriga. Livet vänds upp och ner. 
Existentiella frågor kring jaget och meningen med 
livet ställs på sin spets. Döden känns med ens 
påtaglig och nära. Är det så här livet ska sluta? 
Vad är då nyttan med allt slit?

RYMDEN EMELLAN GRANSKAR också 
vårdapparaten. ”Jag är rädd för att åldras i 
Sverige” skrev Dilsa Demirbag-Sten, författare 
och journalist, när vårdskandalens vågor gick som 
högst i höstas. För när man inte längre är till nytta, 
inte konsumerar eller producerar, har man inget 

värde i Sverige. Är det så? Är det så vi vill ha det? 
Rymden emellan är specialskriven i och utifrån 
denna högaktuella situation.

FÖRESTÄLLNINGENS MANUS BYGGER på 
ett stort antal intervjuer och samtal med 
demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal. 
Rymden emellan är en färgstark och laddad 
föreställning. En skarp text möter ett poetiskt och 
bildrikt scenspråk. Allvaret i ämnet balanseras mot 
en befriande humor och lätthet i tilltalet. Livfull 
och medryckande musik ringar in en föreställning 
där skrattet ligger lika nära som gråten.

ÄR DU RÄDD FÖR ATT ÅLDRAS I SVERIGE?

NY PUBLIK TILL TEATERN
TEMAT I RYMDEN EMELLAN är allmänmänskligt 
och föreställningen lockar därför en bred publik. 
Men den har också ett specifikt fokus, och kan 
riktas mot särskilda grupper. Ta chansen att locka 
en “ny” publik till teatern genom samarbete eller 
samarrangemang med kommun, vårdbolag, 
anhörigföreningar och fackförbund! Kontakta 

oss gärna så assisterar vi er med tips och idéer. 
Vi hjälper också gärna till med programtexter 
och övrigt marknadsföringsmaterial. Till den här 
föreställningen är ni som arrangörer berättigade 
att söka subventionsstöd i Region Skåne 
eftersom vi har fått stöd från Lunds kommun för 
produktionen.

MER ÄN BARA EN FÖRESTÄLLNING

TEKNISK RIDER

VI ERBJUDER ALLTID publiksamtal efter våra föreställningar. Vi skräddarsyr också gärna kring-
arrangemang som passar just er publik och era samarbetspartners i samband med er föreställning. 

Föreställningslängd: 75 min.
Rigg/rivtid: 6h/1h med en tekniker som kan lokalen 
(1h nedrigg, nedriggning av lampor ej inräknat).
Bärhjälp: Inget krav.
Mörkläggning: Ja.
Scenyta: Minimum 8m bredd, 6m djup

Takhöjd: Minst 4 m.
Ljus: 10 Fresnell 1kW, 20 Par64 1kW, 4 Flodljus 
1kW, 2 S4 Jr (eller liknande profil).
Lokal: Råsystem och korskopplning i taket.
Övrigt: 32 dimmerkanaler, 32 Ampere (ström), CD-
spelare samt ljudanläggning anpassad för lokalen.

EMELLAN

TEATER INTERAKT
TEATER INTERAKT är en professionell teater 
med bas i Lund som sedan starten 2005 skapar 
föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och 
alla människors lika värde står i fokus. Rymden 
emellan är den andra delen i Teater InterAkts 
trilogi Mänskliga gränsområden, där ljus sätts 
på de vars röster inte hörs i samhället. Efter 
succé med två spelperioder i Malmö och Lund, 
samt den internationella teaterfestivalen Den 
tredje åldern, ger sig Teater InterAkt nu ut på 
turné. Missa inte möjligheten att se denna unika 
föreställning!

BOKNING & INFO

”

FÖR BOKNING av föreställningen och information, vänligen kontakta producent Malin Nilsson:
info@teaterinterakt.com, eller +46 (0) 701729501
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