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ROTTRÅDSMASKINEN 29 och 30 oktober 
Efter en tid av intensivt arbete, insamlande av material under flera års tid och många 
konstnärer, forskare och hantverkare inblandade så börjar Rottrådsmaskinen bli redo 
för turné. Det finns fortfarande en del arbete kvar att göra på föreställningen men vi 
vill ändå bjuda in publiken i det här skedet. 
Rottrådsmaskinen spelas på Tokalynga Teaterakademi i Gunnarp, fredagen den 29 
oktober kl. 18.00 och på lördagen den 30 oktober kl.15.00. På lördagen spelar även 
Instabili Vaganti sin föreställning Lockdown memory, mer info om den och dom 
nedan.  
Rottrådsmaskinen är en berättelse om människans relation till djuren och naturen.  
Längs de trassliga rottrådarna och med poesi av Thomas Tidholm får den tvåbenta 
publiken följa med in bland skogens snår och ner i havens djup.  

Nu går vi till naturen 
nu går vi så försiktigt,  
sista biten får vi smyga och krypa 
naturen är rädd för oss,  
den har glömt oss,  
den vet inte vilka vi är längre. 

Rottrådsmaskinen är en föreställning 
med en lekfull och tänkvärd text om 
människans relation till naturen, med 
levande musik, en spektakulär och 
fantasieggande scenografi, 
fantastisk kostym, skulpturer, masker 
och dockor. 

Hör av dig till 
teateralbatross@telia.com för mer 
information. Det går bra att sova över 
på Tokalynga.  

Rottrådsmaskinen kommer även spelas under Stjärnkalaset Västra den 2:a 
november, som Teatercentrum Väst anordnar. Mer info om det här: 
https://www.teatercentrum.se/stjarnkalasetvastra/  

 
 
 



Instabili Vaganti 23 oktober – 31 oktober 
Under vecka 43, från den 23 oktober till 31 oktober kommer den italienska 
teatergruppen Instabili Vaganti till Tokalynga med sin föreställning Lockdown 
memory. De kommer ha en turné runtom i Halland. 
Instabili Vaganti är en konstnärsduo från Bologna bestående av Anna Dora Dorno, 
regissör, skådespelare och pedagog och Nicola Pianzola, performer och pedagog. 
Gruppen har gjort hyllade turnéer över nästan hela världen och varit flera gånger på 
Tokalynga med väldigt spännande och uppskattade föreställningar.  
Lockdown memory är en aktuell ”performance lecture”, där teater, videokonst och 
dokumentärfilmer möts och är ett samarbete tillsammans med konstnärer från Kina, 
Indien, Pakistan, Mexiko, Iran, Colombia, Sydkorea och Brasilien.  
Föreställningstrailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=VjvIWbA9H28 
 

 
Föreställningen spelas på Tokalynga teaterakademi, Gunnarp  fredagen den 29 
oktober (efter Rottrådsmaskinen,  ca kl 19.30 ( och på lördagen den 30 oktober kl. 
17.00.  
Mejla oss för mer info: teateralbatross@telia.com 

Skapande skola 
I november åker Teater Albatross, ca 7 personer, till en högstadieskola i Kopparberg 
för att under en vecka göra ett stort skapande skola-projekt tillsammans med ca 130 
högstadieelever.  
Se gärna denna film om Teater Albatross arbeten på olika skolor: 



https://vimeo.com/143846657 
 
En text av Robert Jakobsson om konstens roll i skolan: 
https://teateralbatross.se/text/skolan-och-konsten/ 
 
Kamerunresa 
I december åker Åsa Lieberath och Robert Jakobsson till Kamerun för att arbeta 
vidare med problemen runt utfiskning i Kamerun. En teater från Kamerun, Theatre du 
Petit Monde, vill samarbeta med Albatross runt en föreställning kring havs-
sköldpaddornas situation. Ett forskningscenter som arbetar just med 
havssköldpaddor i den lilla fiskebyn Ebodje vill också vara med. Albatross känner 
både dem på forskningscentret och på teatern sedan många år. Resan stöds av 
bidrag från Konstnärsnämnden.  
Se gärna Anna Östs fina film, Teater Albatross 12 år i Afrika, om Teater Albatross 
arbeten i Kamerun och Kongo. 
https://vimeo.com/162693526 
 
Och på tal om havssköldpaddor… 
 
Flickan och Havssköldpaddan på Tjörn 
I oktober spelade Teater Albatross Flickan och havssköldpaddan på 
Scenkonstfestivalen Avtryck Tjörn. Föreställningen gjorde stor succé för en 
engagerad publik. Valtteri Keinänen skötte ljud och ljus och Rebecca Lång 
debuterade som skådespelare.  
 

 
 



 
Boken! 
Boken Teater Albatross – Föreställningar, resor, konst och visioner går fortfarande 
att beställa! Lars Ring skrev i sin recension i SvD:  
”Boken är storslagen. Jag läser och läser. Njuter av stark fotokonst, dikter av Gunnar 
Schneider. Fina små noveller av Johan Bergström, minnen från Ika Nord, Marika 
Lagercrantz och många andra. Skildringar av kaotiska turnéer med rostiga bilar, 
möten med publik Östeuropa runt. 
Det är en bok man kan ägna dagar och veckor åt, fascineras och imponeras av. 
Nadia Scapoli har satt samman en bok vilken med Albatross som färdmedel flyger 
genom tiden och världen.” 
 

 
 
 
Mejla teateralbatross@telia.com och ange din adress och mobilnummer så skickar vi 
den till dig för 375 kr, inkl frakt. Du kan betala med Swish till 1234822615, eller 
bankgiro Bg 5904-6656.  
Köper du den på Tokalynga, eller av Albatross på turné, kostar den 275 kr. 
Tipsa också gärna oss om butiker och ställen som du tycker ska ta in boken, 
museishoppar eller bokhandlare tex.  
 
 


