PRESSMEDDELANDE

ROJTEATERN

PRESENTERAR

Råttinvasion på RoJteatern!
staden hameln lever man som om

struntar folket i löftet om betalning och främling-

var dag vore fest. Men välståndet har

en lämnar staden i vredesmod. Livet återgår till

sina baksidor: Råttor! De är överallt! De

festandet men plötsligt står främlingen åter på sta-

äter upp all mat i skafferierna, de kryper ner i säng-

dens torg och spelar på sin flöjt. Denna gång är det

arna och biter barnen i fötterna – de förpestar hela

dock inga råttor som kommer rusandes, berusade

stan! Folket är snart i uppror och borgmästaren

av de ljuva tonerna. Det är stadens alla barn…

och stadens kommitté står rådlösa. Då kommer en
märklig figur till staden och erbjuder sig att ta bort

Råttfångaren i Hameln är en historia om löften, svek

råttorna, varpå folket erbjuder honom en fantastisk

och konsekvenserna därav. Det är en saga fylld av

stor summa pengar om han lyckas. Den märkliga

färgstarka karaktärer och stor humor, men också

besökaren tar fram sin flöjt och börjar spela. Ett

grymma öden. RoJteaterns nydramatiserade före-

muller hörs och alla råttor i staden kommer rusan-

ställning bjuder på fantastisk kostym, hänförande

des. Berusade av flöjtens toner dansar råttorna ned

scenografi, fantasifulla masker, nyskriven musik

i floden och drunknar. När råttorna väl är borta

och en ensemble som sjuder av spelglädje!
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FÖRESTÄLLNINGEN SPELAS
Mars: 17, 21, 25, 28
April: 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
Maj: 2, 5, 6, 9, 12
Spelas onsdagar, lördagar och söndagar i Gamla Folkets Hus i
Handen. Vardagar 19:00 / Helger 16:00
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ROJTEATERN
RoJteatern startades 1983 och har sedan dess satt upp över
60 teaterproduktioner som alla blivit stora publikframgångar.
Till de största succéerna kan vi räkna Momo – eller kampen om tiden som i DN fick omdömet ”vårens proffsigaste
amatörteaterföreställning” och inte minst vår största succé
någonsin: Scrooge – En Julsaga som under tre vintrar spelats
för idel utsålda hus.
Med en ensemble i alla åldrar blir resultatet en laginsats,
fylld av glädje och lust som sprider sig hela vägen till publikens sista rad!

