
Den jag  
vill vara

Teater från åk 8 och uppåt:

Joel vaknar upp i en cell hos polisen. Hur hamnade 
han här? Inte första gången förvisso. Hans liv är 
fullt av droger, ups’n’downs, våld. Men den här 
gången... Den här gången är det riktigt illa.
”Den jag vill vara” är en verklighetsbaserad berättelse av den 
norrbottniska dramatikern och författaren Lina Stoltz. En unik 
inblick i hur en ung människa som hamnat snett i livet söker 
styrkan inom sig att börja om.

Man sögs verkligen in i hans värld! Otroligt intensivt, lärorikt 
och spännande – Publikröst

Replikerna ligger som tunga bluesriff genom föreställningen ... 
det är välskrivet, välavlyssnat – Norrbottens-Kuriren

Inte tillstymmelse till VI och DOM – Publikröst

Mörkt, men också hoppfullt och känsligt ... äkta – NSD

Läs mer och se trailer på tomatproduktion.se.

Information & bokning: Lotta Karlsson, producent 
070-518 54 89, lotta@tomatproduktion.se

Tema: droger | livsval | utanförskap

Föreställningen har skapats med stöd av Kulturrådet och Region Norrbotten.

Målgrupp: årskurs 8-9, gymnasiet, vuxna  
Turnéperiod: hösten 2021 
Föreställningens längd: ca 60 min

Manus: Lina Stoltz 
Regi: Carina Henriksson 
Medverkande: Ivar Forsling, skådespelare 
samt Lina Stoltz, tekniker/skådespelare

Maxpublik: ca 80 pers. Lokalkrav:  
Ett tillräckligt stort rum (ungefär 12m 
x 8m) som är fritt att möblera. Stolar 
till publiken. Scenen är helst 4m x 9m, 
publiken sitter längs med scenens 
långsidor. Mörkläggning: Ja. Teknik: 
Medtages.

Priser: En föreställning 16 000 kr, två 
föreställningar samma dag och plats  
27 000 kr (0 % moms). Skapande skola- 
paket för 50-60 elever: En föreställning, 
efterföljande samtal och tre 
dramaworkshops per halvklass.

Eventuell resa från Luleå, logi och 
traktamente tillkommer.

Producent: Lotta Karlsson, Tomatproduktion 
på uppdrag av Lina Stoltz.

Kulturcentrat Tomatproduktion vill vara en välgörande växthuseffekt för mänskor, 
scen och organisation. Vi skapar och möjliggör nordlig musik och scenkonst för alla 
åldrar. Odlingarna rymmer också föreläsningar och teambuilding kring kommunika-
tion, samarbete och inte minst: arbetslust. Läs mer: tomatproduktion.se
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