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Famnen

En spännande visuell  SciFi-komedi  
med allvarstyngd  botten.

I detta framtidsscenario har jordens befolkning en efter 
en valt att göra sig av med sina fysiska kroppar och flytta 
över sina medvetanden till den digitala världen ”Famnen”. 
Där finns varken smärta, död, drifter eller några världsliga 
behov. 

Famnen är en värld som beskrivs som himmelriket. Men 
vloggaren Carlos, en före detta drag queen-stjärna och 
en av få människor som är kvar på jorden, håller inte med. 
Han insisterar på att paradiset finns på den fysiska  jorden. I 
föreställningen får vi följa Carlos sista vlogg, riktad till bästa 
vännen Lola och alla de andra han älskat som försvunnit till 
Famnen. Vloggen är samtidigt ett rop på hjälp till andra 
människor som, liksom han, fortfarande har en kropp och 
stannat på jorden. 

Famnen är en nyskriven monolog av dramatikern och 
radiopersonligheten Nanna Olasdotter Hallberg, i regi 
av skådespelaren och regissören Lola Zackow.

Målgrupp Åk 7–9 samt gymnasiet
Turnéperiod Våren 2023
Föreställningslängd 1 h
Antal föreställningar per dag 2
Antal medverkande 1 skådespelare
Maxpublik 80 personer inklusive pedagoger
Spellokal 9 m x 13 m, takhöjd 4 m
Elkrav 16A + 10A
Byggtid/Rivtid 5 h byggtid (ink rast)/1.5 h rivtid
Bygg-och bärhjälp 4 personer
Mörkläggning Nej
Föreställningstider kl 10.00 och kl 12.30
Undantag vid bygge samma dag, då endast en föreställning kl 12.30
Loge 1 st
Gage teaterföreningar och skolarrangörer 8 500 kr ex moms
Gage ordinarie 10 500 kr ex mom2

Läs mer på Scenkonstportalen Famnen  (vår 2023)
RIKSTEATERN BARN & UNGA
Tar den unga publiken på allvar – i hela landet.  
Barn- och ungdomspubliken förtjänar hög konstnärlig 
scenkonstkvalitet.
Prisvärda gager. När du beställer en föreställning från oss 
ingår alltid logi, traktamente och resor för alla skådespelare, 
dansare, ljus- och ljudtekniker.
Stöd till lärare inför och efter scenkonstbesöket.
Riksteatern erbjuder pedagogiska verktyg som skol-
personal kan använda sig av, exempelvis inspirerande 
lärarhandledningar och vårt nya digitala läromedel hos 
Clio. Det finns också möjlighet att boka en skräddarsydd 
fortbildningsdag för pedagoger.

Läs mer på scenkonstportalen.se

För frågor och mer information  
kontakta säljansvarig för  
Barn & Unga:

LISA CROALL  LISA CROALL  
070-388 27 70
lisa.croall@riksteatern.se
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Från vänster regissör Lola Zackow,
dramatiker Nanna Olasdotter Hallberg.


