
Teknisk och praktisk information för 

Två och en spegel 

Koreografi: Helena Franzén 
Dans: Jessica Andrenacci & Linn Ragnarsson 
Musik: Stefan Johansson 
Scenbild & ljus: Håkan Jelk 
Kostym: Helena Franzén 
Längd: Föreställning 30 minuter + workshop 25 minuter


Målgrupp: Föreställningen ges för låg- och mellanstadiet samt som offentlig föreställning.


Teknisk information 
(Se även spelplatsöversikt på nästa sida) 

• Gruppen kommer med all teknik; ljus, ljud och dansmatta samt sittplatser för publiken i form av 

filtmattor.

• Golvyta inkl ca 70 platser: 9,5m x 8m

• Golvyta inkl ca 35 platser: 8m x 6,5m

• Fri takhöjd 3m

• Mörkläggning (önskvärt)

• Arrangören tillhandahåller el 2 x 220V 10A

• Tillgång till lokalen 2 timmar innan föreställning samt 1 timme efter föreställning.

• Bär- bygg- och rivhjälp: En vuxen, över 18 år med kännedom om lokalen, ca 1 timme i samband 

med ankomst och byggstart samt hela rivtiden. 

Praktisk information 
• Gruppen bygger scenen och riggar ljus och ljud vid ankomst.

• Gruppen kommer att värma upp i 45 minuter före föreställningsstart, på spelplatsen.

• Filming, fotografering och ljudupptagning är inte tillåtet.

• Gruppen kontaktar arrangören dagen innan ankomst för avstämning.


• Arrangören ansvarar för att:  
• Spelplatsen är tom och förberedd för riggning vid ankomst.

• spelplatsen/golvet ska vara väl rengjort.

• Spelplatsen ska vara väl uppvärmd.

• Gruppen har tillgång till omklädningrum/toalett med spegel för kostymbyte och smink.

• Gruppen har tillång till kök för att kunna värma medhavd lunch samt kaffe och vatten.

• Om arrangören har bokat två föreställningar samma dag ska spelplatsen vara tillgänglig mellan 

föreställningar och ingen annan aktivitet får då förekomma på platsen.

• Gruppen ska ha fått tydlig information av arrangören med kontaktuppgifter till beställaren av 

arrangemanget och vem som är mottagare av gruppen vid föreställningstillfället. 

• Arrangören tar emot publiken på plats inför föreställningen.
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Två och en spegel - spelplatsöversikt
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