
SAKER VI ÄTER NÄR 

INGEN SER PÅ



Vad äter du när ingen ser på?  Vilken slags mat gör dig 
glad? Vad gör dig ledsen? Och vad tröstar dig? 

Föreställningen Saker vi äter när ingen ser på vill nyfiket, 
med humor och med största uppriktiga allvar undersöka 
vår relation till mat. Det ensamma ätandet är livsnödvän-
digt men kan samtidigt vara hämningslöst, skamfyllt och 
tröstande. Det vi stoppar i oss när ingen ser på är inte 
bara relationen mellan hand och mun utan också mellan 
oss själva och samhället, mellan vår kropp och vår hjärna, 
mellan svält och proppmätt och mellan prestation och 
samvete. I det till synes enkla och igenkännbara ryms 
berättelser om vilka vi kanske skäms för att vi är, vilka vi 
är i hemlighet och vilka vi vill vara.

Saker vi äter när ingen ser på är en blandning mellan 
matshow och middagsbjudning – en fysisk, färgglad och 
associativ skam- och njutningskarneval genom våra allra 
mest hemliga rum.

 Ett perspektiv vi vill undersöka är kopplingen mellan unga 
män, identitet och ensamätande som vi upplever är ett 
oberättat område. Och som är direkt kopplat till person-
liga samtal vi själva fört de senaste åren. 
/Carl Olof Berg och Victor Wigardt.

Saker vi äter när ingen ser på är en samproduktion med 
Teater Västernorrland.

SAKER VI ÄTER NÄR 

INGEN SER PÅ



Skådespelare: Frida Bagri, Robert Hannouch, 
Victor Wigardt, Alexandra Zetterberg Ehn 

Idé: Carl Olof Berg och Victor Wigardt 
Av: Alma Lindé 
Regi: Carl Olof Berg 
Scenografi & Kostymdesign: Tove Berglund 
Musik & Ljuddesign: Bernt Karsten Sannerud 
Maskdesign: Jessica Hedin 
Affischfoto: Fredrika Eriksson

Föreställningen ges för årskurs 7-9, samt årkurs ett på 
gymnasiet under hösten 2022 i Gävleborg och Västernorr-
land. Urpremiär den 14 september 2022.

MEDVERKANDE

MER ÄN EN FÖRESTÄLLNING
En lärarhandledning erbjuds alla klasser/pedagoger som 
bokat föreställningen. 

Den är framtagen av två erfarna dramapedagoger i dialog 
med referensklasser, pedagoger, specialister på föreställ-
ningens tematik samt de medverkande konstnärerna.



CARL OLOF BERG, KOREOGRAF OCH REGISSÖR

Carl Olof undersöker frågor om identitet, sexualitet,
 intimitet och samhällets förväntningar på våra kroppar i 
sina föreställningar. Sedan 24 år tillbaka är han verksam 
som koreograf, regissör och performer inom scenkonst-
området. Carl Olof är utbildad på Stockholms Konstnärliga 
Högskola och Danshögskolan i Stockholm.

MÖT

CARL OLOF BERG

https://www.youtube.com/watch?v=QvR8IZS-bII&ab_channel=FolkteaternG%C3%A4vleborg


Saker vi äter när ingen ser på har urpremiär i Sundsvall den 
14 september. 

Spelperiod i Gävleborgs län är 24 oktober – 16 december. 

Målgrupp är elever 13-17 år, högstadiet och årskurs 1 på 
gymnasiet.

Föreställningen spelas för två klasser åt gången, inklusive 
lärare och personal. Ca 60-65 personer.

Föreställningen är ca 60 minuter lång.

PRIS SKOLFÖRESTÄLLNING: 
4 000 kr för en föreställning.
6 000 kr för två föreställningar samma dag.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mörkläggningsbart rum: Ja, ett krav.
Scenrummets yta: Minst 8 x 12 meter, själva spelytan är 6 
x 8 meter inklusive publikplatser.
Takhöjd: 3,5 meter.
El: 16 A CEE.
Byggtid: 4 timmar. 
Rivtid: 2 timmar.
Bär- och bygghälp: Två vuxna personer under cirka två 
timmar vid bygge samt rivning.

INFORMATION TILL 

ARRANGÖRER



KONTAKT VID FRÅGOR

Anna Thelin, Producent 
Tfn: 0730 – 35 91 64

anna.thelin@folkteaterngavleborg.se

Aja Axlund, Verksamhetskoordinator
Tfn: 070-290 01 09 

aja.axlund@folkteaterngavleborg.se

KONTAKT & BOKNING

BOKA TILL DIN 
KOMMUN ELLER SKOLA

KLICKA HÄR!
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