
EN LUSTFYLLD FÖRESTÄLLNING OM RÄDSLA
Vad är du rädd för? Det finns människor som är räd-
da för allt och de som inte är rädda för något. Rädslan 
tar sig olika uttryck. Rädsla är något som alla har känt 
och alla relaterar till. Men inte alltid kan hantera. Folk-
Teatern och Regionteater Väst har skapat ett tight 
textkollage som försöker gripa tag i rädslan, möta den 
öga mot öga, för att hitta nya vägar att hantera den 
på. Hur tar vi makten över våra rädslor och nojor?

LYCKA TILL MED ALLT är en föreställning som med 
personlighet och lättsamhet försöker beröra det allra 
obehagligaste. Vad är vi rädda för och vad är det som 
skapar rädslor? Vad händer i kroppen när vi blir räd-
da? Var finns likheterna och skillnaderna mellan våra 
rädslor, finns det en manlig och en kvinnlig rädsla? 

Rädsla används som ett maktmedel för att hävda sig 
själv och förtrycka andra. Hur påverkas världen när 
människor bli rädda? LYCKA TILL MED ALLT handlar 
om modet i att vara rädd, om det stora i det lilla, om 
konsten att misslyckas, att våga ta risker. 

THERESE - REGISSÖR,  
DRAMATIKER
Tidigare skådespelerska som 
bytt inriktning och nu är nyexa-
minerad från Dramatiska insti-
tutet dramatik/dramaturgi kurs. 

Har tidigare skrivit bl. a barnföreställningen Halvvägs 
till himlen för FolkTeatern i Göteborg, Högt över och 
ändå mitt i, Tre Bröder för Radioteatern samt There 
is a light that never goes out. Som skådespelare sågs 
hon senast i Filippa Bark och Döden, Det sista ni hör 
från mig. Regidebuterade med egna föreställningen 
Turning shit to roses 2008. 

LISBETH - SKÅDESPELERSKA
Lisbeth fick sin skådespelarut-
bildning på Teaterhögskolan i 
Malmö. Sedan början på 90-
talet ingår Lisbeth i den fasta 
ensemblen på Regionteater 

Väst. Här har hon gjort många rolltokningar ge-
nom åren. Regidebut gjorde Lisbeth med komedin 
Herrar. Vi har också kunnat se henne i SVT:s Gyne-
kologen i Askim. Senast medverkade Lisbeth i den 
kritikerrosade föreställningen Allt blir bättre.

KIM - SKÅDESPELARE
Kim är sedan 1973 anställd vid 
FolkTeatern i Göteborg där han 
debuterade i Död mans hand och 
han har där efter gjort ett stort 
antal roller där ibland Frank i Willy 

Russells komedi Timmarna med Rita, Sören Kröyer i 
Den yttersta natten och bilmekanikern Robert i TV-serien 
Hem till byn. Kim har också översatt flertalet pjäser bl.a. 
Sockersyndromet, Gitarristerna och Demokrat samt skrivit 
sångtexter till gruppen Text & Musik. Under våren 2008 
spelade han titelrollen Allan i Björn Runges nyskrivna 
pjäs Mordet på en fd Komiker på FolkTeaterns Stora Scen. 
Han är även konstnärlig ledare för FolkTeatern Besöker. 

FAKTA - LYCKA TILL MED ALLT
En flexibel och anpassningsbar föreställning som 
fungerar bra som kvällsföreställning eller soppteater. 
 
Regi: Therese Söderberg
Medverkande: Kim Lantz och Lisbeth Johansson
Manus: Therese Söderberg, ensemblen med flera
Längd 60 min, paus kan läggas till om så önskas. 
Teknik: Kräver tillgång till el.
Spelyta: Kan anpassas till flera olika typer av lokaler.
Bygg och Rivtid: 50 min respektive 30 min
Mörkläggning ej nödvändigt. Studiematerial finns.
Rabattpris för medlem 5000:- exklusive moms.  
(ordinarie-pris: 6000:-).

BOKNING Boka LYCKA TILL MED ALLT  
via producent Simone Andersson  
info@simonea.se eller 0739-80 73 43

LYCKA TILL MED ALLT är ett samarbete mellan  
Regionteater Väst och FolkTeatern i Göteborg.

Det enda vi behöver frukta är fruktan själv.  
Franklin D. Roosevelt
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