
TÄNK ATT DU LEVER

För skolelever från 15 år och uppåt. 

Spelperiod 22/01/23 - 21/02/23

Vad händer när ens storebror hamnar i fängelse på livstid 
oskyldigt dömd i ett främmande land? En pjäs om mellanförskap 
och mänskliga rättigheter. 

Tänk att du lever är ett teaterstycke om två bröder – Simón och Santiago. De är födda i Colombia men 

livet har tagit Santiago till en uppväxt i Sverige och Simon ut i världen. Simon som är äldre lever ut sin 

dröm som fallskärmshoppare i ett främmande land långt borta när han blir indragen i en narkotikahärva 

driven av korrupta poliser. Han döms till livstids fängelse och hans chanser att bli fri minskar för varje 

dag. Santiago sitter i Sverige och försöker bäst han kan att hjälpa sin bror och samtidigt bevara närheten 

de emellan.  Att orka härda ut i detta limbo sliter på bröderna och blir för båda en kamp, om än på olika 

vis, om att försöka hålla ihop och våga tro på en framtid. 

Ensemblen samtalar alltid med publiken efter föreställningen. 

Spelplats aliasTEATERN, Hälsingegatan 3, i Stockholm. 



MEDVERKANDE: 
Manus: Juan José Iragorri  

Regi: Maria Ericson 

Scenografi och ljus: Erik Westerlund 

Projektioner och Visuals: Niklas Alriksson 

Kostym: Åsa Lieberath 

Musik: Linus Hillborg 

Ensemble: Sebastian Adegren Morad, Monica 
Albornoz, Alexander Ohakas 

FAKTA: 
Längd: 90 minuter 

Publikantal: max. 80 för skola.  

Målgrupp: Årskurs 9,  gymnasiet, vuxna 

 

KOPPLING TILL LÄROPLANEN: 
Projektet kan knytas till ämnena samhällskunskap, 
svenska, historia, kriminologi och psykologi/
filosofi. 

Tematiskt faller föreställningen väl in i skolans mål 
med värdegrundsfrågor. 

Till föreställningen finns ett nedladdningsbart 
studiematerial för skolor. 
 
Vi möter också gärna klassen och samtalar om 
pjäsens teman och om hur man gör en 
föreställning. 

PRIS: 
För skolan spelar vi med Kulansubventionen. 
Kontakta oss för spelning och kommande 
turnéslinga.  
 
Pris med Kulanpremien - 50 kr per plats 

Ordinarie pris - 100 kr per plats 

Spelningar dag- och kvällstid. 

KONTAKTUPPGIFTER (INFO): 
Maria Ericson: tel. 070 302 72 90 

Juan José Iragorri: tel. 073 141 07 91 

E-post: tankattdulever@gmail.com 

Projektets hemsida: www.tankattdulever.se 

aliasTEATERN hemsida: www.aliasteatern.com 

Facebook: www.facebook.com/tankattdulever/ 

Instagram: @tankattdulever 

 

BOKNINGAR AV 
SKOLFÖRESTÄLLNINGAR: 
Katarina Rosenback  
Pedagogisk producent 
tel. 073 919 00 63 
katarina@tankattdulever.se 

Tänk att du lever genomförs med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet och 

 Helge Ax:son Johnsons stiftelse. 
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