
Målgrupp: Barn, 6-8 år   

Spelperiod:  
25 mars 2022 – 29 april 2022

Turnéområde: Västra Götalandsregionen

Kostnad:  
1 föreställning - 5000 kr 

2 föreställningar samma dag/plats - 8000 kr 
 (ink. moms och resa/logi)

Kan bokas av:  
Skolor, bibliotek, bygdegårdar och andra 
platser där barn kan samlas för att skratta 

och fundera tillsammans över hur, när, 
varför och för vem regler finns till.

Föreställningslängd: Ca 45 min 

Maxpublik: 80 personer (eller i enlighet 
med, vid speltillfället, aktuella restriktioner 

i förhållande till coronapandemin)

Antal medverkande: 3 

Spelplats: Spelrummet ska ha en golvyta 
om minst 5x5 meter.  

Minsta takhöjd 2,5 meter. 

Minsta avstånd mellan artister  
och sittande publik: 1 m*

*Arrangören står för sittplatser och 
ansvarar för att dessa placeras 

med rätt avstånd (i förhållande till 
Folkhälsomyndighetens gällande 

rekommendationer).

Bygg- & rivtid: Tillgång till lokalen  
behövs minst 1 timma innan speltid  

samt 30 min efter föreställning.  

Vid 2 föreställningar behöves 1 timma 
mellan föreställningarna. 

Parkering & in-/utlast: Parkeringsplats 
för personbil/information om parkering i 
närområde. Möjlighet till in-/utlast i nära 

anslutning till spelplatsen. 

Teknik: Medtages av teatern. 

Elkrav: 1 x 230V 10A framdragen  
till spelplats.

Övrigt:  
Kontaktperson med god kännedom  

om spelplatsen behöver närvara  
vid hela besöket.

Separat rum för ombyte behöver finnas.  

REGLERNA

Vuxenvärldens gåtfulla regler genom barnens blick

Varför säger de vuxna att vi inte får plocka maskrosorna på gräsmattan på 
skolgården, när andra vuxna har sagt att det är ogräs?! Varför får vi ligga i 
sanden på stranden, när sand är smuts om den är någon annanstans? Och 
varför är det mer ok för vissa att bryta mot regler än för andra?

Hemma. I skolan. På stan, lekplatsen, bussen. Överallt kryllar det av saker 
man inte får göra. Men det kan vara svårt att veta vad det är för regler som 
gäller. En del saker är okej vissa gånger, men inte okej andra gånger. Och 
ibland kan de vuxna inte ens förklara varför en del regler finns. Med fullt av 
hemliga fram och tillbaka-regler finns det ju hela tiden en risk att råka göra fel.

Genom barnens blick utforskar vi den gåtfulla logiken bakom vuxenvärldens 
regler under ett komiskt möte mellan scen och salong.

Efter en idé av: Abnorm Scenkonst 
Skapad av: Abnorm Scenkonst, Tobias Sondén och Matilda Söderling 
Regi: Tobias Sondén 
Scenografi och kostymdesign: Matilda Söderling 
På scen: Elin Bornell, Ida Hackzell, Hanna Holmqvist 
Illustration: Matilda Söderling

Reglerna är ett samarbete mellan Abnorm Scenkonst och Borås Stadsteater.

Bokning
Bokningsförfrågan görs tilll Hanna Haag på 
070-833 46 50 eller hanna.haag@boras.se

Bokningsförfrågan kan även lämnas via formulär på 
borasstadsteter.se/reglerna

TEATER BARNFÖRESTÄLLNING 6-8 ÅR REGLERTURNÉ


