RÄTT VIS en kabaré om makt, på rätt vis.
   Man är väl rätt vis om man kan vara rättvis på rätt vis?!
Det ligger rätt i tiden att tänka på rättvis och hållbar utveckling. Och
dagens människor ÄR verkligen redo för en annan livsstil än föräldrarnas.  
I vår postmoderna västvärld har krav- och rättvisemärkta varor blivit trendigt. Trots detta så tjatar ändå nyhetsankare om miljöförstöring , barnarbete, och orättvisa förhållanden i ”långtbortistan”. Varför då? För om man
nu verkligen KÄNNER för att duscha länge eller BEHÖVER byta mobil
eller MÅSTE hälsa på vänner i Stockholm, då ska man väl inte behöva gå
omkring som en annan Gandhi och bara AVSTÅ från allt?
Vi kan nog vara rättvisemärkta sopsorterare som cyklar och sliter hål på
jeansen själva! Å andra sidan är det väl bara shopoholicar som verkligen
måste skärpa sig? Och det måste väl vara OK att handla på billighetsvaruhuset när man är fattig student? Eller köpa billiga skor till sina tre barn
som ensamstående förälder?
Vi upplever alla i vissa stunder att vår egen makt och möjlighet att
påverka kanske inte är tillräcklig för att göra skillnad. Det är dessutom
svårt att veta vad som verkligen är rätt val. Hur gör vi för att gemensamt
skapa en värld som räcker till även för våra ofödda barn? Kan man vara ”rättvis” i en värld där vi vet att vi använder
för mycket resurser? Kanske kan något så otrendigt som att tänka och jobba tillsammans, göra skillnad?  
Kan vanmakt bli handlingskraft om vi slår oss samman?
Med värme och humor tar denna kabaré på ett engagerande sätt upp frågor om grupptryckets positiva sidor, om
människans inkonsekvens och om ”egologiskt” kan bli ”ekologiskt” i Sverige idag.

Målgrupp:
Speltid:
Bygg/Rivtid:
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El:
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Pris:

Ungdomar och vuxna
Ca 60 minuter
3h/2h
6x5m
3,5m
3-fasutag (16amp, 380V)
Mörkläggning
4500 kr/föreställning
+ transportkostnad, kost och
ev.  logi
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Tim Doolan
Ensemblen och Mike Boije
Lottie Skogh, A-K. Lindblom
Anna Dror
Joanna Lindqvist, Sandra
Ohlsson, Frida Cronqvist, Jennie
Rasmussen, Tamás Szilagyi
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