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Pressrelease 13 september 2016
VÄRLDSPREMIÄR I RIMBO
Teater MO inleder teaterhösten med en fabulös clownföreställning.
Den 20 september kl 18.30 är det världspremiär för ”Snigeln” en nyskriven
clownföreställning för hela familjen på Teater MO i Rimbo.
Clownen Sven är tillbaka i en oefterhärmlig version av den stora jakten!
Vi möter honom redo för den avgörande kampen, den sista striden! Någon måste gå
under, antingen Sven eller hanns bytet!
Vad är då detta för vidunder? En snigel!
Men inte vilken slemmig mollusk som helst, nej detta är ett episkt best av gigantiska
proportioner, ett monster som plågat trakten i åratal, som nu gått över alla gränser och
slukat en ung kvinna.
Det är grunden till föreställningen Snigeln skriven, regisserad och framförd av Ivan
Monthan. ” Jag fick idén till ”Sigeln" för flera år sedan” säger Ivan Monthan, ”Jag läste
Fladermössens by - en självbiografi av Dario Fo och inspirerades av hans beskrivning av
berättare och berättelser från sin uppväxtplats”.
Just Dario Fo och hans texter, tankar om teatern och fabulatoriska berättarkonst har varit
en stor inspiration för hela föreställningens utformning.
”Dario Fo hämtade mycket av sina tankar och material från Commedia dell arte, vilket
också den clowntradition som jag arbetar i gör” förklarar Ivan.
Det handlar om kontakt med publiken, att ständigt vara närvarande och plocka upp
impulser och reaktioner, detta gör också vare föreställning helt unik!
”när man går på en föreställning av Sigeln är man inte bara åskådare man är också
medskapare!” - slår Ivan fast
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En familjeföreställning från 4 år. 40 min ingen paus.
Föreställningen spelas den
20/9, 11/10, 18/10, 8/11 & 29/11
kl 10.30, 12.30 & 18.30
Entre 100kr
På scenen:
Ivan Monthan
Manus/regi/musik:
Ivan Monthan
Teater MO som har sin hemmascen i Rimbo producerar scenkonst för barn, ungdom och
vuxna. Teater MO turnerar i hela Sverige Sverige. I deras uppsättningar möts teater,
clown, musik, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion och berättarteater – en modern
scenkonst för alla.
Pressbillder finns att ladda ned på http://www.teatermo.se/sv/press.php

