
En bisak

en bisak
Med stöd från Statens Kulturråd, Stockholms stad och Stocholms Läns Landsting.



en bisak
En lekfull, aktuell och viktig föreställning om vad som döljer sig bakom en människas yttre. 

Starkt och koncentrerat om hemlöshet.
Men under ytan bor värdigheten kvar, och en tro på livet trots allt glimtar fram som ljus-
schakt i ett gruvbrott. Med en intensiv lågmäldhet - Hans Nyberg har den sortens diktion 
som omedelbart skapar total publikkoncentration - fyller han hela spelplatsen med en livets 
och skådespeleriets klokskap av sällan skådat slag. Det är faktiskt storslaget och mycket 
mycket uppmuntrande.”
Pia Huss, DN 

Publiken är ingen bisak.
Hans Nyberg vågar utmana publiken och har den helt i sin hand... Så skapas ett publikmöte 
som ger nya perspektiv. I En Bisak gör Hans Nyberg med uppfordrande allvar och kärv humor 
individen till huvudsak.” 
Karin Helander, SvD

Vänta…Stopp! Det ligger nån där…! 
I ett undanskymt hörn ligger en man och sover. 
Vi stör honom. Vi har plötsligt trängt oss in i hans hem… 
Vad döljer sig bakom en människas yttre? 
Vem är trashanken på parkbänken? Var kommer han ifrån?

Några kasserade leksaker får plötsligt liv och ett samspel med publiken skapar en hel värld kring 
ett människoöde. Pjäsen vänder sig till barn i låg och mellanstadiet och spelas även som familje-
föreställning (rek 7-12 år). Kan bokas för turné och även som klassrumsföreställning. 

Manus: Gitte Kath och Jakob Mendel   Spellokal: Gymnastiksal eller liknande lokal.
Regi: Ulf Evrén     Om fler än 50 pers behövs upphöjd scen 
Översättning: Andreas Rodenkirchen   eller gradänger.
Skådespelare: Hans Nyberg     Speltid: ca 45 min
Scenografi och kostym: Tomas Sjöstedt   Scenyta/djup: 4 x 4 m
Ljus: Mikael Tham     Takhöjd: 2,4 m
Foto: Urban Jörén     Bygg/rivtid: 60 min / 5 min
Målgrupp: Åk 1 - 6     El: 10 A
Maxpublik: 80/60 pers beroende på   Pris: 7500 kr. Ev resor, trakt och logi tillkommer. 
lokalens beskaffenhet.    Paketpris diskuteras.

Teater Barbara presenterar den danska succéföreställningen


