Bästa Hallandsgymnasier! Kom och se den hyllade föreställningen om
ryska revolutionen! Bara 1500 kr för femtio elever inkl bussresan!
I våras hade Teater Albatross premiär i Ryssland på en pjäs om ryska revolutionen. Vi fick stående
ovationer från den entusiastiska publiken. Sedan har 1917-När klockorna stannade spelats mycket
framgångsrikt nära Ullared, på vår teater, under sommaren.

Priset är alltså 1500 kr, det inkluderar bussresan. Pjäsen varar 1 tim 10 min. Erbjudandet gäller
hela HT 2018. Det är Kultur i Halland som ger subventionen som gör detta möjligt.
Vill skolan, kan Teater Albatross dels efter pjäsen fortsätta ett samtal med eleverna om det de sett.
Dessutom kan vi visa vårt hus, som heter Tokalynga Teaterakademi. (Den lilla orten heter nämligen
Tokalynga, därav namnet.) Tokalynga är fullt av intressant konst, dels sådan vi gjort själva, dels mycket
konst från våra turnéer, vi har spelat i 22 länder. Speciellt har vi en unikt stor samling av afrikansk konst.
När elever kommer till Tokalynga brukar de bli mycket intresserade av själva vårt hus! Vi har dessutom
några korta filmer som handlar om våra arbeten i Ryssland, som kan vara intressanta för eleverna att se!
Vill du ha mer info, eller anmäla dig: teateralbatross@telia.com
Du kan även ringa Robert Jakobsson 0703169530
Till föreställningen finns en studiehandledning, liksom ett fördjupande infoblad om själva pjäsen, och ett
infoblad med recensioner. Eftersom föreställningen, som vi skrivit själva, har vuxit fram utifrån ett gediget
researcharbete, både i Sverige, Vitryssland och i Ryssland, kan vi erbjuda en hel del sakkunskap vad gäller
ämnet!
”Teater Albatross har gjort ett verkligt genomarbetat härligt teaterkonstverk.”
”Väl bearbetade texter samt en otroligt effektfull scenbild förstärker den ensamme berättaren i dennes vilja
att nå fram till en publik - som direkt tar mot gåvan.”
”Ett konstverk förklätt till teaterföreställning. Stor konst.”
”Det är ofta väldigt berörande.”

