erbjuder

Att gå emot hela bibelns skapelseberättelse är inte ett lätt beslut i 1850-talets
England. Efter åratal av grubblerier ställs
vetenskapsmannen Charles Darwins teori på
sin spets, om han inte offentliggör sin teori
nu kommer andra hinna före.
I Henka Anderssons nyskrivna föreställning
Darwins Dilemma får vi möta Charles och hans fru
Emma med början den junidag 1858 då Darwin får
sin obehagliga överraskning. Någon har nämligen
sänt honom en opublicerad uppsats om hur nya
arter uppstår i naturen. Darwins eget tjugoåriga
och ofullbordade arbete hotas att gå helt om intet.
Detta just när två av barnen är allvarligt sjuka.
Plötsligt står Darwin inför sitt livs svåraste val.
Ambition eller resignation? Religion eller evolution?
Vad är människans ursprung? Apa eller ängel?
Och vad kommer hans fru Emma att säga?
För att hylla dubbeljubilaren Charles Darwin
200 år efter sin födelse och 150 år efter Om
arternas uppkomst har Allikateatern iscensatt
en nyskriven kunskapsteaterföreställning för
vuxna och gymnasieungdomar om den moderna
evolutionsteorins skapare, Charles Darwin. För
manus står Henka Andersson och regi Linda

Faith, i rollerna som Emma och Charles ser
vi Allikateaterns Lena Åkerstedt och Franck
Olofsson.
Det är en innehållsrik pjäs, sammanhållen i
berättandet men med gott om olika diskussionstrådar som låter sig dras och tänjas i olika riktningar.
Marita Adamsson Bohuslänningen
Målgrupp: Åk 9, gymnasiet & vuxna
Max publik: 90 elever
Föreställningslängd: 60 min
Antal medverkande: 3 (2 skåd. och 1 tekn.)
Spelyta: 6b x 6d x 3h meter (anpassningsbart)
Elkrav: 16 A, alternativa lösningar finns
Bygg/rivtid: 120 min / 60 min
Bärhjälp: Ja, helst
Ljus/ljud: Ordnas helst av arrangör. Om ej
befintligt ljus/ljud finns, har vi viss tillgång till ljud
och ljusutrustning. Hyra av ljus kan tillkomma.
Mörkläggning: Ja
Övrigt: Introduktionsmaterial finns
Pris: 8 000:- (5000:- för andra föreställningen
samma dag i samma lokal.) ev. transport, logi &
traktamente tillkommer.
Bokning: 031-84 50 37, info@allikateatern.nu
Kontaktperson: Franck Olofsson
0732 52 16 72, info@allikateaten.nu
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