Allikateatern är en etablerad frigrupp
grundad 1998 i Göteborg. Vi arbetar aktivt
för att ta teatern till folket och för att locka
nya publikgrupper till teatern. Hittills har
Allikateatern satt upp inte mindre än 30
produktioner av både vuxen- och barnteater.
Allikateatern ger allt från historiska stadsvandringar till kunskapsföreställningar. Vi
fokuserar på att ta teatern till publiken, bland
annat genom att erbjuda ”Hämtpjäser” som
spelas till exempel i ett vardagsrum eller
en festlokal. Allikateatern har tidigare satt
upp band annat Bellmaninspirerade Är jag
född så vill jag leva, Joakim Pirinens Familjen
Bra, Jonas Gardells Isbjörnarna och Från
Regnormarnas liv av PO Enqvist. Oftast jobbar
Allikateatern dock med nyskrivna manus av
Henka Andersson ofta utvecklade i samarbete
med ensemblen. Enda sedan starten har
dramatiserade stadsvandringar varit en stor
del av Allikateaterns verksamhet, vandringar
vid kronhusbodarna i Göteborg byttes efter
ett par år ut till föreställningen Porten mot
väster som fram till ombyggnationer spelades
i Klippans kulturreservat.
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teater
– teater för vetgiriga

Skräddarsydda
föreställningar!

FÖRVERKLIGA DINA IDÈER
Vi på Allikateatern är alltid öppna för idéer och
input på olika ämnen, teman eller personer
som borde iscensättas. Vi skräddarsyr gärna
produktioner efter dina specifika behov och
önskemål. Kontakta oss om du vill lära dig mer
och sprida kunskap.
Till exempel har Allikateatern skapat dramatiserade vandringar där skådespelare iscensätter en berättelse genom att agera fiktiva eller
verkliga karaktärer utifrån ett områdes historia

i dess autentiska miljöer. Allikateatern var en av
initiativtagarna till vandringarna vid Kronhusbodarna i Göteborg och har satt upp ett antal
vandringar i Göteborg med omnejd.
Samarbeten skapar fruktbara projekt och vi
älskar att samarbeta. Genom åren har vi haft
samarbeten med flera olika aktörer. Vill du/
ni bli en framtida samarbetspartner – ta kontakt så diskuterar vi hur vi skall gör storslagna
samarbetsprojekt tillsammans. Läs mer på
www.kunskapteatern.nu

En kunskapsteaterföreställning om den moderna evolutionsteorins skapare, Charles Darwin. En junidag 1858 får Charles Darwin en
obehaglig överraskning. Någon har skickat
honom sin opublicerade uppsats om hur nya
arter uppstår i naturen. Darwins eget tjugoåriga och ofullbordade arbete hotar att gå
om intet. Just nu när två av barnen är allvarligt
sjuka. Just nu måste han välja. Ambition eller
resignation? Religion eller evolution? Vad är
människans ursprung, apa eller ängel? Och
vad kommer hans fru Emma att säga? En vuxenföreställning från åk 9.

Kroppen, magin
och läkekonsten

Carl von Linne direkt från 1700-talet
Allikateatern hyllar Sveriges främste vetenskapsman genom tiderna i en enaktare för hela
familjen. Linné, en djärv vetenskapsman med
epokgörande idéer om hur världen var ordnad
i en tid då vetenskapen ännu var ung. Föreställningen handlar om Linnés nya spännande
idéer och tankar inom biologin. Föreställningen
spelas för åk 4-6.

I denna föreställning görs en resa genom
medicinvetenskapens historia från Hippokrates fram till 1800- och 1900-talets stora
upptäckter såsom bakterier och penicillin.
Har bland annat spelats på och i samarbete
med Naturhistoriska museet i Göteborg under
Vetenskapsfestivalen. Spelas för skola, lämplig
för årskurserna 4-6.

I samarbete med Världsnaturfonden har
Allikateatern skapat en serie föreställningar
som på olika sätt tar upp miljöproblematiken.
Hur konsumerar vi, hur äter vi och vad gör vi av
vårt skräp? Föreställningarna har bland annat
spelats i Trädgårsföreningen under Göteborgs
Vetenskapsfestival. Dessa föreställningar lämpar sig bäst för högstadiet.
För mer information, bokning av
våra kunskapsteaterföreställningar
eller skapande av nya föreställningar.
www.kunskapsteater.nu eller kontakta
Franck Olosfsson 0732-52 16 72
franck@allikateatern.nu

