
Inför vårt besök med ”Äntligen Tjarli!”
Tack för att ni valt vår föreställning ”Äntligen Tjarli”. Det skall bli roligt att hälsa på hos er! Här kommer ett 
kontrakt inför vårt besök. Är det något ni vill komplettera med, exempelvis speltid eller en speciell faktu-
raadress, så gör gärna det. Nedan har du också några rader om vad ni kan behöva tänka på innan vi kommer.

Föreställningen vänder sig till barn mellan 3-8 år. Vänligen respektera den nedre åldersgränsen. Likaså är det 
viktigt att publikbegränsningen per föreställning beaktas. För att alla skall se bra och ha kontakt med oss på 
scen så är det maximala antalet personer per föreställning satt till 80. Vi har med oss en matta att sitta på för 
publiken samt en bänkrad. I övrigt behöver vi ha tillgång till 40-tal stolar(det går även utmärkt med gymnastik-
bänkar eller plintar).

Vi(2 skådespelare) kommer till spellokalen 3 timmar innan föreställnings början för scenbygge. I vissa fall(be-
roende på föreställningstid) anländer vi på em/kväll dag innan speldag. När vi kommer är det viktigt att golvet 
i lokalen är rensad från sådant som inte hör arrangemanget till. De stolar som vi behöver är med fördel staplade 
längs någon vägg.
Vi är tacksamma över bärhjälp om det är en lång inpackningsväg eller där spellokalen nås via en trappa. Det 
är inte fråga om tunga lyft men vi har ett flertal lättare kollin som skall bäras in. Inpackningen tar maximalt en 
halvtimme i anspråk.

Vi behöver en golvyta om 5x5 meter för själva spelet. Vidare ett antal meter för publikplatser. Takhöjden skall 
lägst vara c:a 2,8 meter. Observera att det inte får vara nedhängande armaturer eller liknande under detta mått.

Vidare behöver vi tillgång till en elcentral. Vi önskar 2 separata 10 amp uttag eller 1 trefas 16 ampere CEE. Om 
trefaskontakten ligger en bit bort så får ni gärna bistå med en längre trefaskabel.

Efter inpackning och visning av elskåp mm så klarar vi oss själva med scenbygget.

Vi släpper in publiken i regel 5 minuter innan föreställnings början. Föreställningen varar i 35 minuter.

Efter avslutad föreställning/ar så tar det c:a 2 timmar innan vi har packat in allt i turnébussen. Om vi behövde 
hjälp med inpackningen så är vi också glada över handräckning på utvägen.

Om ni som arrangör behöver nå oss i turnébussen eller på spelplats så är mobilnumret 070 575 46 82.

Glöm inte bort att beställa affischer! Ni kan erhålla 30 st A3 med ert eget tilltryck. Du hittar också ett original 
för egen utskrift av biljetter på vår hemsida.

Undrar du över något i denna skrift så får du gärna höra av dig på någon av nedanstående kontaktvägar.

Varma hälsningar
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