#WRU

GOTHENBURG ENGLISH STUDIO THEATRE presenterar

AV KRISTINA BRÄNDÉN WHITAKER

“Dramatikern och regissören Kristina Brändén Whitaker
ger ovanligt nyanserande inblickar i pjäsen #WRU” Göteborgs-Posten
”... en rapp och tankeväckande monolog, väjer inte
för den stress, de faror och mobbingtendenser
som nätet kan orsaka.” - Kulturbloggen
”Jag tyckte den var väldigt bra och berörande
och gripande.” - Agnes, 12 år

Wannabe Youtuber Roija tillbringar all sin fritid instängd i sitt rum, där hon
skapar videos, räknar likes och subscribers. Hon vloggar om sin fantastiska
systers förmågor och hennes senaste äventyr. Roija ger också tips på hur man
blir den mest populära youtubern någonsin.
“Communicating is the most important thing and if you want to be successful you
need to talk English or at least not Swedish”.
#WRU belyser ämnen så som identitet online och “in real life” och hur svårt det ibland
kan vara, även inom familjen, att visa varandra stöd när vi ställs inför en kris. Var finns
andra när vi behöver dem – och var är vi när andra behöver oss? #WhereaReyoU?

#WRU
BOKNINGSINFORMATION
MÅLGRUPP:

10 – 15 år

SPRÅK:

Engelska med inslag av svenska.

SPELPLATS:

Kan spelas i aulor eller liknande lokaler. Det
måste finnas stolar eller bänkar till alla elever.

TEKNIK:

Tillgång till minst 2 vanliga eluttag.

MÖRKLÄGGNING:

Krav.

SCENKRAV:

Minst 4,5 m djup och 3,5 m längd, 2 m höjd

PUBLIKANTAL:

Max 60 elever.

LÄNGD:

ca 45 minuter. Ett efterföljande samtal ca 20 min
kan bokas utan extra kostnad.

BYGG-/RIVTID:

120 min/60 min

MEDVERKANDE:

2 st

BOKNINGSBAR:

Läsåren 2021 - 2022.

PRIS:

8500 kr (1:a fst), 6 500 kr (2:a fst i samma lokal).
Kostnad för resa,traktamente samt logi
tillkommer.

BOKNING:

För att boka kontakta oss på cld@gest.se eller
ring oss på 031 - 42 50 65.

ÖVRIGT

Föreställningen kan kompletteras med GEST’s
Drama Workshop på Engelska.
GOTHENBURG ENGLISH STUDIO THEATRE, CHAPMANS TORG 10BV,
414 54 GÖTEBORG, TEL: 031-42 50 65

