Pressrelease
Har ni också rest omkring i livet utan att riktigt
komma fram? Någon gång känns det som om
man är på rätt tåg. På väg till Paris för länge
sedan eller om det var ett tåg till Helsingborg
eller något annat. Men mest var väl allting bara
en resa mellan projekt och relationer. Mer bort
än till. Den där resan som det var meningen
att man skulle resa liksom avbröts, ställdes in,
glömdes bort eller så tog man helt enkelt fel tåg.
Men tänk om det händer en dag att man tror att
man är på ett tåg på väg till ett möte eller någon
släktträff som man inte vill gå på, men så är man
plötsligt på väg någon helt annanstans. Ja. Det är
det som den här pjäsen handlar om.
”Homai – enkel resa” heter Teater Kattmas
stora satsning 2015 – året då teatern fyller tio år.
”Homai…” är en film- och teaterföreställning
som innehåller nyskriven musik och bildspel.
Urpremiär 26/9 2015 och föreställningen spelas
tom 23/11 i Hultbergssalen, Dalheimers hus,
Göteborg.
”Homai – enkel resa” utspelas på ett tåg. Några
människor hamnar på en resa utöver det vanliga.
Det är en enkel resa och destinationen är inte
någon stad eller geografisk plats. En konduktör
med magiska egenskaper ser till att resenärerna
får möta både sig själva, sitt förflutna och allt det
de behöver möta för att komma vidare på sin
livsresa, med sin historia. Det blir en berättelse
om vändpunkter, vägskäl och livsavgörande
ögonblick.

”Homai – enkel resa” är skriven av Inger Jonsson-Fredriksson & Hans Sjöberg. Regissör är
Hans Sjöberg och för musiken svarar Lamagaia.
Film och bildspelsfotografi – Anna Rehnberg & Zoltan Gavai. I rollerna ser vi Inger
Jonsson-Fredriksson, Ylva Fredriksson, Hans
Sjöberg, Astrid Steen, Björn Poulsen samt ytterligare tio skådespelare.

Föreställningen ingår i Teater Kattmas projekt
med skådespelare med och utan funktionsnedsättningar - ”Romeo i rullstol & Julia i
gympaskor” – ett kulturstrategiskt uppdrag från
VG regionens kulturnämnd.

Välkomna!

Teater Kattma i samarbete och med
stöd av VG regionens kulturnämnd,
GIL, Unga Rörelsehindrade, DHR
Göteborg, Göteborg & Co, Dalheimers hus och
Sensus.

Föreställningar –
Hultbergssalen, Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12, Göteborg
Premiär Lördag 26/9 18:00
Söndag 4/10 17:00 Måndag 5/10 19:00
Söndag 11/10 17:00 Måndag 12/10 19:00
Söndag 18/10 17:00
Söndag 25/10 17:00 Måndag 26/10 19:00
Onsdag 4/11 19:00 Torsdag 5/11 19:00
Söndag 15/11 17:00 Måndag 16/11 19:00
Söndag 22/11 17:00 Måndag 23/11 19:00

Dalheimers Hus

Boka biljett genom att ringa 070-6336704 eller
så går ni in på Teater Kattmas hemsida www.teaterkattma.se. Där hittar ni också mer
information.

www.teaterkattma.se
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