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POJKARNA
FRÅN ÅK 7 I HÖGSTADIET SAMT GYMNASIET



POJKARNA
Pojkarna är ett samarbete mellan Riksteatern 
och Uppsala stadsteater.

Pjäsen är en dramatisering av Jessica Schiefauers upp-
märksammade ungdomsroman ”Pojkarna”, som belönades 
med Augustpriset 2011. Dramatiseringen är gjord av Ninna 
Tersman, som nyligen dramatiserade ”Surrender” för Rikstea-
tern. Föreställningen regisseras av den spännande regissören 
Rebecka Cardoso, som tidigare bland annat skrivit och regis-
serat den kritikerrosade föreställningen ”Genom blodet” på 
Teater Halland.

Dramatiker Ninna Tersman om pjäsen:

Kim, Momo och Bella är fjorton. De håller sig för sig själva. Hänger hela 
dagarna i Bellas i växthus. Omgivna av allt växande och prunkande där 
inne, kan de glömma sig själva. Där inne är de skyddade från killarnas 
utmanande blickar och bedömningar. Och från sin egen längtan bort 
från den skoningslösa förändring som pågår i deras kroppar. Tills en 
dag, när ett skott från en okänd växt anländer. Som snabbt växer till 
en jättelik blomma. Och vars nektar innehåller något mycket underligt. 
Förmågan att under några timmar förvandla dem. Till pojkar. Något som 
snart blir oemotståndligt för dem alla. Men i synnerhet för Kim. Som får 
allt svårare att hantera förvandlingen tillbaka till flicka…

”Med Pojkarna har Schiefauer skrivit en egensinnig liten roman om 
kön och identitet. Premissen är som lånad ur en drömsk och lekfull 
Shakespeare-komedi, men spelet mellan tjejer och killar vardagsrealis-
tiskt och brutalt tecknat. Pojkarna är en saga, och något helt annat.  
Om att försöka hitta hem i sin kropp, i sin sexualitet. Om vem man är 
eller skulle kunna vara och vem som egentligen känner en.”

Ella Andrén, dagensbok.com

Under hösten 2013 spelas Pojkarna först på Uppsala stadsteater  
för att därefter turnera med Riksteatern i november och december.  
Under våren 2014 turnerar föreställningen i hela landet.

För frågor och mer information  
kontakta distriktsansvarig:

AnnA Gille
Tel: 08-531 994 43
Mobil: 073-063 66 31 
anna.gille@riksteatern.se 
Distriktsansvarig Södermanland, Stockholm, 
Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gotland, Åland

elisAbeth bendelius
Tel: 08-531 993 25
Mobil: 070-637 59 67 
elisabeth.bendelius@riksteatern.se 
Distriktsansvarig Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, 
Västerbotten, Norrbotten

emilie lArsson
Tel: 08-531 994 17
Mobil: 070-682 97 04 
emilie.larsson@riksteatern.se
Distriktsansvarig Blekinge, Skåne, Halland, Kronoberg, 
Kalmar, Jönköping

JennY JohAnsson
Tel: 08-531 993 19
Mobil: 070-637 59 43
jenny.johansson@riksteatern.se
Distriktsansvarig Västra Götaland

JuliA boström
Tel: 08-531 991 92
Mobil: 070-637 59 70 
julia.bostrom@riksteatern.se 
Vik. distriktsansvarig Värmland, Örebro och 
Östergötland
Vik. turnékoordinator
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SISTA
BESTÄLLNINGS-DAG 15 nov

2013

www.scenkonstportalen.se

Turnéperiod: Hösten 2013 & Våren 2014

Föreställningslängd: 1 tim & 15 min

Antal föreställningar per dag: 2
Målgrupp: Från årskurs 7. Högstadiet & gymnasiet

Max publik: 100 personer, gradäng medföljer

Antal medverkande: 5 skådespelare

Lokal: Gymnastiksal 9x13 m

Elkrav: 16 A, 3 fas

Byggtid: 3 tim

Rivtid: 1,5 tim

Bygg/bärhjälp: 4 personer

Gage: Skolarrangörer 8 500 kr ex moms

Mer information finns på scenkonstportalen.se


