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Det finns så mycket vrede, frustration och förtvivlan därute nu. Det är all-
deles för många som känner sig utsatta, som upplever utanförskap och att 
de inte alls är delaktiga i det som ska vara vårt gemensamma. Sprickorna 
blir allt större och det känns som om allting håller på att falla isär. Vad ska 
vi ta oss till? 

Teater Kattmas nya föreställning ”Alla 
har fel!” handlar om allt detta.  Det är vår 
gestaltning av hur det ser ut omkring oss 
2014. Känner ni igen er? Föreställningen 
ställer många frågor, men vilka svaren är 
får ni hjälpa till att formulera efter att ni 
har sett föreställningen.

”Alla har fel!” är en film- och teat-
erföreställning i åtta scener om en ond, 
absurd och underbar värld. Vi får föl-
ja med på en resa genom en brinnande, 
ond värld, som går vidare in i en absurd, 
svart komedi där allting vänds i sin mot-
sats och som avslutas i en förhoppning, 
en aning om vad som trots allt får oss att 
välja livet. Det blir en del tårar och vrede, 
men också många skratt.

Teater Kattma arbetar integrerat med 
skådespelare med och utan funktions- 
nedsättningar. I föreställningen medverkar 
20 skådespelare mellan 17-67 år – profes-
sionella, amatörer, rörelsehindrade och 
icke rörelsehindrade. ”Alla har fel!” är 
skriven och regisserad av Hans Sjöberg, 
professionell dramatiker och regissör se-
dan 30 år och tidigare teaterchef på en  
länsteater. 

”Alla har fel!” har premiär på internationel-
la kvinnodagen 8/3 valåret 2014.   Ni är 
hjärtligt välkomna!



Manus & regi – Hans Sjöberg.

Skådespelare  – Inger Jonsson-Fredriksson, 
Marie Anthony, Annelie Ericsson,  
Anni Fogelberg, Hans Sjöberg, Astrid Steen, 
Andrea Knutsson, Sofia Andersson,  
Gustaf Gyllensand, Mikaela Skoog,  
Pernilla Thörnbring, Björn Poulsen,  
Andreas Hane, Therese Olsson,  
My Gustafsson, Britt-Marie Skogh-Dave, 
Kristina Kindberg, Lina Dalnäs Lyckhage, 
Max Lindsten och Morris.

Ljus & ljud – Tobias Bergdahl och  
Carl Liliebäck.

Filmfotograf och redigering – Love Lidén.

Foto och grafik – Titti Tindvall.

Föreställningar –

Dalheimers hus,  
Slottskogsgatan 12,  
Göteborg – 18:00 8/3, 19:00 17/3,  
30/3 (abonnerad), 19:00 31/3, 16:00 6/4, 19:00 
7/4. 

Gatuscen Mötesplatsen,  
Södra Allégatan 1b, Göteborg – 16:00 16/3, 
18:00 22/3, 17:00 23/3.

Info och biljetter – www.teaterkattma.se,  
telefon 070-6336704,  
e-mail teaterkattma@telia.com 

Info och biljetter –  
Teater Kattma 070-6336704,  
teaterkattma@telia.com.  
 
www.teaterkattma.se

Projektet genomförs i samarbete och 
med stöd av VG-regionens kulturnämnd, 
GIL, Unga Rörelsehindrade, DHRG, 
Göteborg & co, Dalheimers hus, ABF och  
Konstnärsnämnden.
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