
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Färre kockar? Det kommer inte att funka! 

 

 

Antologin Hopsnackat (red. Frances 

Tuuloskorpi) varur föreställningens 

dokumentära berättelser är hämtade, skall 

finnas till försäljning i samband med att 

vi spelar hos er.  

 

- Hur många första 

jobb jag haft? Du vill 

inte veta. 

 

Bilder från repetitioner.  

Den utsålda och uppskattade premiären var 3 maj. 

Följ turnén på folkrorelselinjen.wordpress.com 

”Hopsnackat” -  sanna 
berättelser från arbetslivet.  
 

Sopgubbarna Limpan, Rosen och Bellman 

genomför tillsammans med sina 

arbetskamrater en sittstrejk, eftersom de en 

gång för mycket har fått för lite i lön.  
 

 

Inom denna ramberättelse radas 

ett pärlband av scener upp från andra 

arbetsplatser.  De tre sopgubbarna gjuter liv i 

minnen från arbeten där de tyckt att det fått 

räcka med orättvisor och översittarfasoner. 
 

Det här är en föreställning som tar 
ställning, oavsett om det är erfarna 

verkstadsarbetare, bagare, chaufförer eller 

ungdomar som fått sitt första sommarjobb på 

ett lager som kommer till tals.  
 

Aktuellt, rappt, roligt och träffsäkert. 
Igenkänningsbart för alla som undrat om det 

verkligen måste vara som det är eller som 

någon gång tänkt att "nu får det vara nog" på 

sin arbetsplats. En efterlängtad timslång 

föreställning som kan spelas nästan överallt. 

 



 

 

 

Hur ska det gå till, var kan vi ses? 
Föreställningen kan spelas både i mindre 

lokaler, typ mötesrum eller bystuga eller på 

en scen på teatern.  

Den kan visas självständigt, men passar 

också att kombinera med föreläsning, 

samtal, studiecirkel, fackmöte etc. 
 

Om du är oerfaren men har lust, 

nyfikenhet och vilja att göra något, så har 

du hamnat lika rätt som den som redan har 

arrangerat teater flera gånger.  

Vår producent är nåbar hela vägen fram till 

föreställningstillfället. Det finns alltså 

möjlighet för dig och dina arbetskamrater, 

fackmedlemmar eller teaterförening, att få 

stöd i arrangörsskapet, om ni vill ha det.  
 

 

 

 

När vill du att vi ska komma? 
Föreställningen ska vara så tillgänglig som 

möjligt, för er arrangörer. Hör av dig så 

snart du  tänker att det vore bra och roligt 

att vi kommer, så ordnar vi det på bästa 

sätt. I September –November kommer vi 

främst att spela i mellan- och sydsverige. 

Därefter i hela landet. 

 

 

Det är vi som jobbar med pjäsen; 
Skådespelare (Pjäsen spelas med tre av 

skådespelarna per föreställning): 

Agnes Persson 

Christer Flodin 

David Weiss 

Emma Larsson 

Jesper Gester 

Pontus Lundin 

Sara Kihlman-Wibe 
 

Dramatiker: Frances Tuuloskorpi 

Regissör: Martha Vestin  

Producent/turnéläggare: Eva Janstad 
Teaterproduktionen har tagits fram genom god 

samverkan med Friteatern, Sommarteater på 

Krapperup och ABF. 

 

 
 

Finn mer om ”Hopsnackat” på folkrorelselinjen.wordpress.com   

Där finner du bilder, recensioner på boken m.m. På sidan kan du läsa om hur man kan agera tillsammans 

på sin arbetsplats för ökad jämlikhet och rättvisa. Texterna ur boken Hopsnackat finns där.  
 

                                                                            Du är varmt välkommen att höra av dig till oss!
                                         Redaktör och Dramatiker: Frances Tuuloskorpi, hopsnackat@bredband.net 

                       Producent/Turnéläggning: Eva Janstad tel. 070-543 31 43 eller eva.janstad@gmail.com 

 

- De kräver 

att vi ska 

reparera 

16 bussar 

på en 

timme! 

Teknisk info: 
Spelyta 4m djup x 6 m bredd (minst) 

Om fler än ca 40 pers ska vara med om föreställningen, 

måste spelytan vara förhöjd. (scen eller podium)  

Alternativt kan publikplatserna vara gradvis förhöjda, typ 

sluttande salong eller läktare. 

Speltid: 60 minuter med möjlighet till samtal efteråt. 
 

På plats behöver vi: 

• 2 bord, ett i normalhöjd med plats för 2-3 pers på 

långsidan och 1-2 pers på kortsidan. Det ska vara 

stabilt, ska hålla att stå på. Det andra bordet ska 

vara ett mindre i normalhöjd 

• 4 stolar, stabila (ej klappstolar) inte stoppade. 

• Tre kablar för vanliga vägguttag.  

• Tillgång till lokalen 2 tim före föreställningen och 

närhet till toa. 
 

 

Vad kostar det? Det finns olika möjligheter till stöd 

bl.a. beroende på om det är en offentlig eller intern 

föreställning. Tala med Eva så kan ni resonera om 

förutsättningarna, samarbeten och ev. subventioner för din 

förening. Vi löser det mesta - helt enkelt. 

Hur står det i manus egentligen? 

Det är som taget ur verkligheten. 

Och det är det ju. 

 


