
Föreställningen kan bokas med ett skräddarsytt föredrag om 
Molière av Amanda Klasa Fornhammar, konstnärlig ledare. 

medverkande Nora Ericsson, Johannes Lönnå, Joséphine 
Wistedt m.fl.
regi och bearbetning Amanda Klasa Fornhammar
ljuddesign Tina Paulson
scenografi & kostym Johanna Oranen
ljusdesign Lina Benneth

Sagt om MolièreEnsemblen: “Molièreensemblen gör dessutom 
versen den äran ... att framföra pjäsens konstfulla meningar så 
att de märkligt nog känns lika naturliga som upphöjda. Ensem-
blens konststycke är att de lyckas hedra Molière och samtidigt 
underhålla en modern publik – med hans form av komik.” 
(ur recension av Tartuffe i AB Kultur)

målgrupp vuxna (även skolor från högstadiet och uppåt)
turnéperiod vår och höst 2023
bygg/rivtid 2 tim/1 tim bärhjälp Behövs inte
el befintligt ljus/2x10A
mörkläggning önskvärt
spelyta 7 m bredd, 5 m djup, 3 m takhöjd
(kan anpassas till mindre lokaler)
speltid 2 tim plus 20 min paus
pris 25 000 kr
resa 70 kr / mil  traktamente 240 kr /person
logi 4 enkelrum vid övernattning

( Priserna gäller t.o.m. 31 / 12 2023)

FOTO: TINA AXELSSON

i don juan tar molière fasta på sin traditionella commedia-inspirerade komik, men det finns i pjäsen även 
en ovanligt mörk och dramatisk ton som vi inte så ofta möter hos Molière. Vi kommer förstärka både det dra-
matiska med levande musik och sång och det komiska med traditionell snubbelhumor,  
käpphästar och anakronismer. Don Juan handlar om en människa som utan skrupler förgör, krossar och 
fördärvar olika personer som råkar komma i hans väg, både själsligt och materiellt. Don Juans betjänt 
Sganarelle slits mellan att ha kvar sitt jobb och att stå upp för det som är mänskligt och rätt. Maktmissbruk, 
fördärvande av sin nästa och planeten vi bor på är brinnande aktuellt även idag. 
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