
Vi är en teatergrupp som heter DUGA. Vi går tredje året på Wendelsbergs folkhögskola där vi får 

driva en egen frigrupp. Vi är en ensemble på nio personer med ett gemensamt mål att nå ut med 

kulturupplevelser till så många som möjligt. Just nu jobbar vi med Allan Edwall som inspiration 

och vi har två olika föreställningar vi vill erbjuda er. 

”Leva på tvären” Ett visprogram 

Vi har skapat ett härligt visprogram med våra tolkningar av Edwalls vackraste visor. Vårt koncept 

är att publiken ska få luta sig tillbaka med en kopp kaffe och ta del av en avslappnad stund med 

levande musik där vi bjuder på texter om politik, kärlek och om hur det är att leva. Allt det där 

som Allan var så bra på att berätta om. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9EWYbkSwBqM 

• Längd: 45 min  

• Målgrupp: 15-100 år.  

• Spelyta: minimum 5m bredd x 3m djup  

• Elkrav: Uttag för ett elektriskt piano.  

• Vi bjuder på kaffe  

• Målgrupp: 15-100 år  

• Pris (exklusive resa & logi): 3500 kr 

  

”Välkommen” En teaterföreställning 

Pjäsen är skriven av Allan Edwall och handlar om en helt vanlig familj som välkomnar en avlägsen 

släkting till deras hem. Till en början framstår familjen som givmild men när den enkla frågan 

kommer på tal ’’Vilket rum ska hon få?’’ tycks familjen inte alls vara så medgörliga som de 

påstod. Plötsligt tycks ingen i huset ha en skrubb att uppoffra och stämningen blir allt annat än 

välkomnande. En lustfylld och politisk pjäs som behandlar ämnen så som fascism, utanförskap 

och falska idyller där skrattet fastnar i halsen.   

• Längd: 1 h och 20 min  

• Målgrupp: 15-100 år  

• Elkrav: 16 ampere europahandske  

• Spelyta: minimum 5x5 meter  

• Takhöjd: minimum 2 meter  

• Är mörkläggning möjlig i er lokal?  

• Pris: (exklusive resa & logi): 6500 kr' 

 Paketpris "Leva på tvären" + "Välkommen": 8000 kr. 

Resa: 76 kr per mil, (tur och retur inräknat) Vi åker från Oskar Lundgrens väg 3, 435 35, 

Mölnlycke. 

Logi: 2500 kr per natt. Har ni ett eget förslag på boende som gör det billigare diskuterar vi 

det gärna.  

Vid frågor och bokning: 

Telefon: 0761885959 

Mail: dugateatern@hotmail.com 

Hemsida: www.dugateatern.webnode.se 

 

 

Bästa hälsningar,  
Anna Lehtonen 

 
  
 


