
MED STÖD AV

Med komiska och fantasifulla spadtag gräver vi oss genom mänsklighetens mylla. Vad 
kommer vi hitta, kanske en och annan gömd skatt? 

Det vi lyckas gräva fram under vår expedition, vad har det för betydelse och vad säger 
det om oss som människor?

Utgrävningar på månens baksida är en humoristisk, poetiskt och filosofisk upplevelse 
fylld med rörelse och musik.

Varmt välkomna till en annorlunda och komisk utgrävning av ett rörande släkte.

URPREMIÄR: 25/9  2019 på Månteatern 

PUBLIKANTAL: 85 st (inkl vuxna) med vår gradäng 

MÅLGRUPP:  Åk F-3 

FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD: 50 min, 2 föreställningar dag  
(1 föreställning vid bygg)

LOKAL: 10 x 9,5 m plan yta inkl. medtagna sittplatser Föreställningen kan 
spela  mot befintliga sittplatser efter överenskommelse. Mörkläggning 
erfordras.  

TAKHÖJD: 3.5 M 

EL: 3-fas, 16 Amp, Europahandske 

BYGG-/RIVTID: 3,5h/1,5h 

BÄRHJÄLP: 2 vuxna personer med god kunskap om lokalen 
under hela bär-, bygg- och rivtiden. OBS tunga lyft kan förekomma.

TURNÉPRIS: 14 000 kr för första föreställningen. 9 000 kr för andra 
föreställningen och nästkommande, utifrån att bygget kan stå kvar i samma 
lokal.

Traktamente, milersättning och boende tillkommer utanför Skåne. 25% 
moms tillkommer på turnéföreställningar.

Priserna gäller fram till och med 2019-12-31

TURNÉ: VT 2020  23/3 - 15/5. HT 2020 
För aktuella lediga turnétider, vänligen kontakta oss.

KONTAKT 
Henrik Hulander 070-20 80 454 
henrik@manteatern.se 

Sara Mortazavi 0702-59 27 37 
sara@manteatern.se

www.manteatern.se

AV Pelle Öhlund & Månteaterns ensemble | REGI Pelle Öhlund | SCENOGRAFI & KOSTYM Evelina Johansson 
| KOMPOSITION Mats Granath | MUSIKPRODUCENT Lars Reisdal | LJUSDESIGN & TEKNIK Ida Eklund | LJUD & 

TEKNIK Christian Jönsson | MASK Sandra Haraldsen | DEKORTILLVERKNING Pehr Ellgård | SÖMNAD  
Katharina Stöhr

MEDVERKANDE Mats Granath, Lillemor Hjelm, Wayra Monasterio & Ronja Svedmark



PRESSRÖSTER

LGR 11

Teatermagi som släpper tanken fri

Hela lågstadiepubliken lever sig in i den egentligen obefintliga 
intrigen och häpnar högljutt

“Utgrävningar på månens baksida” är ett fint exempel på scen-
konst som lämnar plats för betraktaren att göra den till sin. Öppen 
inkluderande och samtidigt omöjlig att nagla fast och fullt ut 
förklara

Sydsvenskan, Boel Gerell
https://www.sydsvenskan.se/2019-09-26/teatermagi-pa-man-
ens-baksida

Det mänskliga på månens baksida

I Månteaterns föreställning Utgrävningar på månens baksida 
får vi uppleva händelser, möten och handlingar som är en slags 
förvrängning och förstoring av allt möjligt konstig som vi människor 
håller på med. Månens baksida blir lite som lustiga huset-speglar 
med extra allt.

Här finns också ett fint förtroende för den unga publikens förmåga 
att leva sig in i det handlingslösa men händelserika som sker på 
scenen. Handrörelser som görs på scenen fångas upp och testas 
i publiken, enstaka ord som används upprepas och när en av 
figurerna håller en knallgul ballong och mycket tyst sjunger ”Ja må 
han leva” sjunger hela salongen med, mycket tyst och precis med 
samma känsla.

Utgrävningar på månens baksida är ett levande möte mellan scen 
och salong 

Och jag tror att vi alla lämnar Månteatern med ett huvud där asso-
ciationerna tumlar runt som glada delfiner och med en stor lust att 
säga ”knak knak” till första bästa människa vi möter.

Skånska Dagbladet, Gunilla Wedding
https://www.nsk.se/2019/09/27/det-manskliga-pa-manens-baksida/

“Teatermagi som släpper tanken fri”
- Sydsvenskan

“Utgrävningar på månens baksida är ett 
levande möte mellan scen och salong”
- Skånska Dagbladet

Utdrag ur LGR11 som kan kopplas till Utgrävningar på månens baksida

Fler kopplingar hittar du i PDF versionen av det pedagogiska inspirationsmaterialet 
på vår webb: www manteatern.se/projekt/utgravningar-pa-manens-baksida/

Naturorienterande ämnen
Året runt i naturen
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika 

faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Metoder och arbetssätt 
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och 

andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

Geografi/historia/religion/samhällskunskap
Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer
• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer 

och i sportsammanhang

Att leva i närområdet 
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel 

mark, vatten och klimat.


