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HUSET VID VÄGENS BÖRJAN

Vår historia – mot ett samhälle för alla

Teater Kattma är teatern som arbetar för ett 
samhälle som är tillgängligt för alla och för 
att det en dag ska vara lika självklart med 
rullstolsburna skådespelare på våra scener 
som det är med gående. Välkomna till vår 
nya föreställning – ”Huset vid vägens bör-
jan”.

”Huset vid vägens början” är en nyskriven 
dramakomedi, en film- och teaterföreställ-
ning, som inte kommer att lämna någon i 
publiken oberörd.
 
Föreställningen utspelas i och kring ett hy-
reshus någonstans i Göteborg. Där bor en 
brokig skara människor med olika bakgrund, 
ursprung och funktions- variationer. Där 

möts äldre och yngre, gamla drömmar och 
nya tankar. Det blir en berg och dalbana av 
möten och konflikter, kärlek och hat, glädje 
och sorg.

Någonstans på vägen ställs allting på sin 
spets - är samhället som är för alla människor 
verkligen möjligt? Går det ens att ha ett hus 
som är för alla som bor där? Och om vi ska 
fortsätta sträva vidare  - vart leder vägen? 

På vägen dit vi ska blir det i alla händel-
ser både skratt och en del tårar. Om det blir 
några svar på livets alla svåra frågor? Vem 
vet? Kanske blir det bra till sist. Ja! Plötsligt 
händer det bara. Allting vänder. Eller inte. 
Men ge inte upp.



Manus – Inger Jonsson-Fredriksson & Hans 
Sjöberg. Regi – Hans Sjöberg.

Skådespelare – Inger Jonsson-Fredriksson, 
Hans Sjöberg, Astrid Steen, Kristina Kind-
berg, Tompa Olsson, Andreas Hane, Felicia 
Sparrström, Evelina Charlie Larsson, Angela 
Åquist, Viktor Lysell, Bobe Rahro och 
Emelie Ekendahl.

Ljus och ljud – Tobias Bergdahl. Filmfoto-
graf och redigering – Love Lidén. Sceno-
grafisk bild – Inger Jonsson-Fredriksson. 
Foto och trycksaker – Ann-Marie Fogelberg. 
Administration – Britt-Marie Skogh-Dave.

Produktion – Teater Kattma.

Föreställningen spelas i Hultbergssalen 
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göte-
borg. Urpremiär lördag 30/9 2017. Föreställ-
ningen spelas tom 18/12. Biljetter bokas på 
www.teaterkattma.se eller på 
telefon 070-633 67 04. 
Biljettpris: ordinarie 100:-, studerande & 
pensionärer 60:-

Föreställningar:
Lördag 30/9 Premiär 18:00.
Söndag 8/10 18:00 . 
Måndag 9/10 19:00. 
Söndag 22/10  18:00 . 
Måndag 23/10 19:00. 
Söndag 29/10 18:00. 
Måndag 30/10 19:00.
Söndag 12/11 18:00. 
Måndag 13/11 19:00. 
Söndag 26/11 18:00. 
Måndag 27/11 19:00. 
Söndag 10/12 18:00. 
Måndag 11/12 19:00 .  
Måndag 18/12 19:00.

”Huset vid vägens början - vår historia, 
mot ett samhälle för alla” ingår i det kultur-
strategiska utvecklingsarbete 2017-19, som 
Teater Kattma har stöd från VG regionens 
kulturnämnd för. Projektet genomförs i sam-
arbete och med stöd av VG regionens kultur-
nämnd, GIL, DHRG, Unga Rörelsehindrade 
och Sensus.

Dalheimers Hus
Mer info på 070-633 67 04, 
teaterkattma@telia.com eller 
www.teaterkattma.se
Hjärtligt välkomna!


