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NU ÄR DET DAGS ATT VI  
GÖR UPP MED VÅR SKIT  
// BAKGRUNDEN TILL JAG SER DIG 
Det är äntligen dags, efter allt jobb med föreställningen som ligger till grunden för Jag ser dig  
ska jag få möta er. Föreställningen belyser och undersöker killars sätt att se på tjejer, relationer, 
sex, porr och våld.

Fotbollsbögen, min förra föreställning hade premiär 2009. Jag turnerade runt med den i tio år.  
Och jag hade utan problem kunnat fortsätta i tio år till. Homofobi är ju ett ständigt aktuellt ämne, 
tyvärr. Givetvis väckte föreställningen frågor kring killarnas kvinnosyn redan under den här tiden,  
men då ville jag fokusera på hur killar pratar med andra killar. Dock växte behovet av att också beröra 
hur killar pratar med tjejer. Så för ungefär två år sedan presenterade jag en idé för teatern – och på  
den vägen är det. Embryot till Jag ser dig var skapat. 

Det kan vara vidrigt att ställa sig framför en gymnasieklass med bara killar och prata om ett ämne  
som homofobi. Så fort man öppnar munnen blir man ifrågasatt. Att göra Fotbollsbögen var att klä  
av sig, både psykiskt och fysiskt. Jag stod bokstavligt talat i mina underkläder framför de här kaxiga 
unga killarna. Men det var som att när jag tog av mig mina fysiska kläder skalade jag också bort  
mina egna murar. Så, självklart blir jag nervös ibland när jag står där inför tjugo ögonpar, men jag  
försöker använda de där nerverna till min fördel. Påminna mig själv om att det måste få vara jobbigt. 
Om det inte varit jobbigt hade det ju inte behövts.

Jag räknar inte med att ändra någon i grunden med föreställningen Jag ser dig. Det skulle jag  
aldrig våga hoppas på. Men kan jag få en kille att inte kalla den där tjejen för “fitta” på skolgården,  
och kan jag få en pojke att våga säga ifrån när kompisarna börjar snacka skit i omklädningsrummet  
– bara en endaste gång – då har jag nått en bit på vägen. 

Mårten Svedberg, 
skådespelare 
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Frågor till Niklas Hjulström, teaterchef:
Varför är det viktigt att genom teater belysa mäns och killars våld?
– Något av det viktigaste med scenkonst och kultur är att det till sin natur är empatiskt, i ordets rätta 
bemärkelse. Det ger en möjlighet att se världen genom någon annans ögon, att sätta sig in i någon  
annans situation. De här frågorna är komplexa, och för att förändra måste man förstå orsak och verkan.

Hur ser du att föreställningen kan förändra och påverka?
– Det finns mycket kunskap och forskning kring killars våldsanvändande, och teater kan presentera 
den kunskapen på ett sätt som faktiskt griper tag, får publiken att tänka till och kanske utmana och 
förändra invanda tankemönster. En teaterföreställning kan inte förändra världen, men den kan så ett 
frö, och medverka till en långsiktig förändring. I arbetet har vi tagit hjälp från flera av de organisationer 
som jobbat länge och jobbar dagligen med de här frågorna. Vi vill vara en av alla de goda krafter som 
arbetar mot mäns våld mot kvinnor.

Lärarens/ledarens roll före och under teaterbesöket 
Många av er har stor erfarenhet av att prata med elever om svåra saker, och är bra på det. Men det kan 
ändå vara bra att ta del av hur vi tänker. På så sätt kan ert och vårt arbete komplettera varandra, till 
nytta för eleverna.

Förbered gärna den unga publiken på teaterbesöket. För att göra det behöver du inte vara expert på 
föreställningens innehåll och tematik. Du är ju också en åskådare, precis som ungdomarna, och du 
kommer att ha dina helt egna upplevelser och tolkningar. Vår erfarenhet är att den viktigaste förbere-
delsen är att vara tydlig med de praktiska förutsättningarna – ungdomarna behöver veta när, var och 
hur teaterbesöket kommer att gå till för att känna sig trygga. Jag ser dig är en föreställning som spelas 
i skolans lokaler, kanske spelas föreställningen i ett klassrum där ni vanligtvis har lektioner eller i ett 
annat rum på skolan. Det kan vara viktigt att berätta att ingen i publiken kommer att behöva ta aktiv del 
i föreställningen. Alla i publiken kommer få sitta tryggt och stilla som åskådare. 

Syftet är att erbjuda trygghet, så att ni som publik ska kunna njuta av upplevelsen när ni väl är där. Vi 
vill bjuda in till ett rum som är tryggt att vara i, samtidigt som det är lustfyllt och spännande. Du kan 
även ge ungdomarna en försmak på föreställningens tema genom att ni tillsammans läser Mårten 
Svedbergs inledande ord i det här materialet.

Mer än så här behöver ni nog inte veta om föreställningen innan ni upplever den. Vi som arbetar med 
scenkonst vill oftast inte ge besökaren en alltför detaljerad handlingsredogörelse innan – scenkonst ska 
också vara en överraskning, en upplevelse i sig. 

Det är så olika hur vi reagerar på en scenkonstupplevelse – någon vill gärna prata,  
någon annan vill helst vara för sig själv och fundera. 
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Vi rekommenderar att du undviker att göra teaterbesöket till en uppgift med krav på till exempel 
handlingsresumé. Utan någon läxuppgift så blir det mer lustfyllt att gå på teater – och utbytet kan 
bli minst lika stort och berikande! Vår önskan är att föreställningen ska bli en lustfylld upplevelse för 
publiken. Samtidigt är vi medvetna om att tematiken kan beröra känslomässigt. Om du är lärare kan 
du kanske undersöka om någon personal från elevhälsan vid er skola och/eller någon av kommunens 
ungdomscoacher, fritidsledare eller liknande har möjlighet att följa med och se föreställningen? Det 
kan ge större möjligheter att fånga upp ifall någon elev skulle vilja prata enskilt efteråt. Den som har 
egna erfarenheter av de teman som skildras i Jag ser dig kan uppleva att föreställningen bekräftar det 
självupplevda. Ibland kan det vara just en sådan bekräftande upplevelse som gör en ung människa redo 
att sätta ord på sina egna erfarenheter. Och då kan det vara avgörande att någon vuxen finns där för 
att fånga upp, även utanför lektionstid. Längst bak i handledningen hittar du även en sammanställning 
över organisationer som kan vara till hjälp både för dig som ledare men även till de ungdomar som vill 
lära sig mer eller behöver någon att prata med. 

Lärarens/ledarens roll efter teaterbesöket 
Det här avsnittet är för dig som vill och har möjlighet att efterarbeta teaterbesöket. Kanske vill du hålla 
i en timmes samtal där du och ungdomarna tillsammans sätter ord på olika upplevelser och tolkning-
ar av det ni sett? Eller kanske vill du också att föreställningen ska bli utgångspunkt för något längre 
tematiska arbete i något skolämne? Eller vill ni använda föreställningsupplevelsen som en drivkraft att 
ta nästa steg i värdegrundsarbetet hos er? Oavsett vilket, så hoppas vi att du hittar inspiration här och i 
de andra pedagogiska material som vi hänvisar till i slutet. 

Att samtala om scenkonst 
En föreställning kan uppfattas som bra eller  
dålig. Men ofta är det mer intressant att vänta 
med värdeomdömen och istället börja samtalet 
med att ge alla i rummet möjlighet att sätta ord 
på egna minnesbilder och intryck. Låt var och en 
utgå från sig själv och sin egen upplevelse. Det 
finns inget rätt eller fel. Övningen Minnesrundan 
kan fungera som ett sätt att inleda samtalen.

Om möjligt – var generös med tiden före och  
efter föreställningen. Och om möjligt – låt upp-
levelsen sjunka in utan stress. Kanske finns det 
tid för att dröja sig kvar, undersöka rummet och 
tala en stund med Mårten? Det finns inplanerad 
tid efter föreställningens slut med diskussion 
tillsammans med Mårten om du och ungdomarna 
har ett behov av det. 
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ÖVNING // MINNESRUNDAN 
Var och en (eller de som vill) får berätta om något i Jag ser dig som de särskilt minns. Börja med 
att alla får fundera en liten stund – kanske medan de blundar – för att komma ihåg en scen eller en 
situation som lämnat avtryck. När alla är färdiga får de i tur och ordning berätta om sitt minne. Ibland 
kan det vara på sin plats att ungdomarna får berätta för varandra två och två innan de berättar för hela 
gruppen. Eller så kan de skriva ner sitt minne innan diskussionen tar vid. Med Minnesrundan kan ni 
skapa en gemensam bas för att återberätta föreställningen och hitta olika tolkningar och synpunkter 
på centrala scener, teman och aspekter.

LÄS MER! Vi vill rekommendera två handledningsmaterial i att samtala om scenkonst som vi tycker 
är bra. Båda finns att ladda ned gratis från nätet. Till dig som arbetar i skolan rekommenderar vi Prata 
scenkonst: en enkel metod för klassrummet. Om konst, strukturerade samtal och LGR 11 som Region-
teater Väst har givit ut. Det är en kortfattad och rik handledning i hur du kan leda samtal om konstnärliga 
upplevelser med utgångspunkt i läroplanen.

http://www.regionteatervast.se/assets/filer/PrataScenkonst.pdf

Till dig som är lärare och till dig som är ledare inom civilsamhället rekommenderar vi  
Att öppna nya världar: En handledning i att gå på teater och dans med barn i förskola och skola som 
Riksteatern givit ut. Även om lärare är målgruppen för den här handledningen,  
är den skriven så att du som arbetar med frivillig verksamhet också kan få inspiration.  
Framför allt tror vi att det som står på sidorna 20–27 är relevant för dig. Övningen Minnes rundan är 
hämtad ur Att öppna nya världar s.25, skriven av K Helander, C.Ljungdahl.

http://rus.riksteatern.se/files/2021/01/Riksteatern-Att-oppna-nya-varldar.pdf
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DISKUSSIONSFRÅGOR 
Diskutera: Om porr 
Följande frågor fungerar bra som egna reflektionsfrågor, eller att diskutera i grupp. Det är viktigt att  
ingen känner sig utpekad och som gruppledare är det bra att påpeka att eleverna inte behöver prata 
om personliga erfarenheter.

• Vilka konsekvenser möter killar respektive tjejer av att porren normaliseras?
• Vilka lagar bör finnas för att reglera porr?
• Varför behöver vi prata om porr och dess konsekvenser?
• Det finns mycket våld i porr, vad tror du/ni att det kan få för konsekvenser?

Diskussionsfrågor hämtade från Roks tjejjours hanledningsmaterialet ”Porrfri pandemi”. 

I Sverige är barn i genomsnitt 12 år gamla när de själva aktivt börjar konsumera porr.   
Från Roks tjejjour handledningsmaterial ”Porrfri pandemi”.

Varannan ung svensk i åldrarna 18–29 uppger att porren påverkat deras sexliv. 
Från Roks tjejjour handledningsmaterial ”Porrfri pandemi”.

12% av 15–18 åringarna tittar på pornografi för att de vill lära sig om sex. 
Från Sifo-undersökningen: Killar och Porr 2021

90% av alla porrfilmer innehåller våldsinslag när man inkluderar psykisk våld  
så som kränkande ord och förnedring samt fysiska våldsinslag som exempelvis 
strypningar, slag m.m. 
Från Roks tjejjour handledningsmaterial ”Porrfri pandemi”.

Diskutera: Om våld i nära relationer 
• Var går gränsen mellan ett dåligt förhållande och våld?
• Vad kan det finnas för anledningar till att en person stannar i en relation där den blir utsatt?
• Hur kan en stötta en vän som blir utsatt att berätta om våldet?
• Vem ska en berätta för om en är utsatt för våld i sin relation?

Diskussionsfrågor hämtade från stödmaterialet om killars våld mot tjejer och våld i ungas  
partnerrelationer. 
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ÖVNING 
Gå in på Youtube och visa filmen  
”Teen Dating Violence – Boys 1”.22 
Diskutera filmen med de unga. Till stöd kan du ha frågor som: 
• Varför tror ni att den här filmen har gjorts? Den har visats som bio och tv-reklam.
• Varför har de gjort filmen som att killen ser sig själv utifrån?
• Vilka olika typer av våld visas i filmen? 

Till dig som leder diskussionen: 
• Han skadar och hotar henne genom att förstöra hennes mobil = materiellt och psykiskt våld 
• Han hotar henne att ställa upp på sex = sexuellt och psykiskt våld
• Han tar henne i armen och håret = fysiskt våld

Vad hoppas skaparna av filmen att den ska få för effekt? 
Vem och vad ska förändras?
Till dig som leder diskussionen:
Om ungdomarna tar upp att det är killen som ska förändras så kan du uppmuntra det.  
Filmen kan också tänkas medföra att unga tjejer inser att det som händer i filmen inte bara är  
ett enskilt tillfälle i relationen utan i själva verket är våld i en nära relation, något en inte ska behöva 
utsättas för. Då är det viktigt att påpeka att det finns stöd och hjälp att få och att ansvaret för  
våldet alltid ligger hos den som utövar det. 

Varför är det främst killar som använder våld mot tjejer i en relation, och inte tvärtom?
Till dig som leder diskussionen:
När ni diskuterar detta kan du uppmärksamma de unga på att det är lika allvarligt oavsett vem som blir 
utsatt av vem, men att mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer är ett stort samhällsproblem. 
Använd gärna statistik för att visa på att detta är en verklighet och inte en åsikt. Lyft exempelvis att  
23 procent av tjejerna och 14 procent av killarna i åldersgruppen 16-24 år uppgav att de har blivit  
utsatta för brott i en nära relation av en nuvarande eller före detta partner någon gång under sin  
livstid. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld.

98 procent av misstänkta för våldtäkt och sexuellt ofredande är män och det är framförallt 
kvinnor och barn som utsätts. Varför ser det ut så? 
Till dig som leder diskussionen:
Avsluta momentet med att konstatera att aggressivt och våldsamt beteende är något som vi lär 
oss. Som kille förväntas du hantera och använda våld om det behövs. Tjejer däremot förväntas inte 
använda våld. Det finns en koppling mellan ideal för hur killar ska bete sig och våld, samma koppling 
finns alltså inte för tjejer. Våld och användandet av det påverkas av sociala traditioner och normer för 
hur vi ska vara som kille eller tjej. Traditionella normer för att vara kille innebär att du ska ha kontroll, 
även över din flickvän. Normer för att vara kille är alltså något som måste förändras för att skapa nära 
relationer som är fria från våld. 
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Under 2021 så var 21% av offren för dödligt våld kvinnor och flickor. 
Från Brås (Brottsförebyggande rådet) rapport: Konstaterade fall av dödligt våld 2021.

39 200 misshandelsbrott och 8 690 våldtäkter mot flickor och kvinnor  
anmäldes under 2020.  
Hämtat från Brå, Brottsförebyggande rådet

23%, nästan var fjärde ung kvinna i åldern 16–24 år uppger att hon  
en eller flera gånger utsatts för våld av en nuvarande eller före detta  
partner. Motsvarande siffra för killar var 14%. 
Hämtat från Brå, Brottsförebyggande rådet

3,5% av männen i åldrarna 16–84 år uppger att de utsatts för  
misshandel under 2020. 
Statiskt hämtat från Brå, Brottsförebyggande rådet
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TITTA, LÄS OCH SAMTALA  
VIDARE TILLSAMMANS 
Porrfri Pandemin  
Porrfri Pandemi är ett projekt som syftar till att belysa och problematisera pornografin och dess  
påverkan på vårt samhälle. Flickor, tjejer och kvinnor är särskilt utsatta av porrindustrin – något som 
landets tjejjourer bevittnar i samtal med stödsökande och i mötet med tjejer. Här finns information 
och tips till dig som jobbar med ungdomar eller som vill lära dig mer om ämnet. Det finns även tips på 
övningar för att prata om pornografi och dess konsekvenser. 

https://roks.se/product/handledningsmaterial-porrfri-pandemi

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer 
Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med eller möter unga i andra sammanhang. Det lanserades 
den 3 februari 2020 i samband med den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Bakom 
kampanjen och materialet står ungarelationer.se, Jämställdhetsmyndigheten och alla länsstyrelser.

https://ungarelationer.se/material

PK-mannen 
Utbildningsradions reportageserie PK-mannen som består av sex stycken kvartslånga program riktade till 
högstadiet och gymnasiet. Programledaren Musse Hasselvall gestaltar PK-mannen som lever i föreställ-
ningen att han är en öppen person med få fördomar. Samtidigt tillhör han på många sätt normen. Han är 
vit, hetero, stockholmare, medelklass, man och har inga funktionsnedsättningar. PK-mannen gör misstag 
i mötet med personer som på olika sätt är normbrytare och får dem att känna sig utsatta. Han gör det 
inte av illvilja utan som en konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt grupp. Serien är gjord för 
att användas i skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter. 
Flera av programmen handlar om normer inom idrottsvärlden och det första programmet handlar speci-
fikt om maskulinitetsnormer. Se (delar av) serien tillsammans med din klass och diskutera!

https://urplay.se/serie/198746-pk-mannen

Ta mig!
Filmkollektivet Crazy Pictures har gjort kortfilmen Ta mig! i sin filmserie Poesi för fiskar. Den utspelar 
sig i ett omklädningsrum och i en idrottshall. På knappt sju minuter gestaltas en omvänd värld där tje-
jer är överordnade killar, på fotbollsplanen såväl som i hela skolan. Filmen är en tacksam utgångspunkt 
för att samtala om normer för kön – eftersom de blir mer synliga och möjliga att ifrågasätta genom 
det humoristiska berättargreppet att vända dem upp och ned. Filmen finns att se på Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=gImPB1jzvSY&list=PLAEBF1B626A1FAC1E&index=10

Machofabriken
Machofabriken är ett kreativt redskap för att arbeta med jämställdhet med unga mellan 13-25 år. 
Materialet består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar som bjuder med dig och 
din grupp på en spännande och normkritisk resa. Att arbeta med Machofabriken möjliggör att väcka 
många nya tankar och inspirerar till en process där gamla kartor omprövas för att tillsammans rita nya. 
Utöver materialet erbjuder Machofabriken en rad olika utbildningar, workshops och föreläsningar.

Besök http://machofabriken.se
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Vill du veta mer eller prata med någon?
Nedan har vi listat en rad organisationerna som är verksamma för att stödja unga i frågor som rör våld, 
sex och relationer. 

• Stiftelsen 1000 möjligheter – 1000 Möjligheter arbetar förebyggande och stödjande med barn och 
unga som målgrupp utifrån en förståelse av makt, kön, genus och våld. Här finns stor erfaranhet och 
expertkunskap när det gäller killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer samt unga i 
prostitution och människohandel. // 1000mojligheter.se 

• Unga relationer – Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka 
våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta,  
är den som utsätter eller är en kompis. // ungarelationer.se 

• Roks tjejjour – Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män  
och pojkars våld, mot kvinnor, tjejer och barn, ska upphöra. Roks har medlemmar som är kvinno-  
och tjejjourer. Alla kvinno- och tjejjourer inom Roks är ideella föreningar och bestämmer över sin 
egen verksamhet. Roks uppgift är att ordna träffar och utbildningar för tjejjourer och kvinnojourer 
och stöttar dem i sitt dagliga arbete. Roks uppgift är också att framföra hela rörelsens åsikter och 
krav till beslutsfattare såsom Riksdag och Regering. Alla medlemmar inom Roks vill att män och 
pojkar slutar få tjejer och kvinnor att känna sig otrygga. Därför jobbar alla för att få slut på våldet. 
// rokstjejjourer.se 

• Unizon – Riksförbundet med över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Unizon 
arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd  
av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. // unizon.se

• Storasyster – Storasyster är med sina 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som 
utsatts för sexuella övergrepp. De har årligen över 6 000 stödsamtal med personer som annars inte 
skulle haft någon att vända sig till. // storasyster.se

• Nationell stödtelefon, Kvinnofridslinjen – Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig  
som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen 
att ringa hit. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige.  
Samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. // 020-50 50 50, kvinnofridslinjen.se

• HOPP – HOPP ger hopp för dig och dina närstående när du drabbats av sexuella övergrepp.  
De finns även till för dig som i ditt arbete kommer i kontakt med sexuella övergrepp. Hopp stödjer 
också föräldrar som misstänker att deras barn är utsatta för sexuella övergrepp. // hopp.me 

• Safe selfie – Safe Selfie drivs av Caroline Engvall som sedan ett decennium har flera projekt  
som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial för socialtjänst, 
skolor och rättsväsende. // safeselfie.se 

• MÄN – Organisationen MÄN är en spjutspets för att utveckla det jämställdhetsfrämjande  
arbetet med män och pojkar och en bred medlemsrörelse för gemensamt förändringsarbete.  
De utvecklar nya metoder, bygger kunskap och bedriver påverkansarbete och opinionsbildning.  
Samtidigt är de en rörelse där människor av alla kön kan hämta kraft och förändra samhället 
tillsammans med andra. // mfj.se 

• Rikskriscentrum för män – Rikskriscentrum organiserar mottagningar som bedriver professionellt 
behandlingsarbete mot våld i nära relationer genom rådgivning, samtalsstöd och/eller behandling till 
personer som använder eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Många av medlem-
marna erbjuder dessutom behandling och stöd till våldsutsatta och deras barn. // rikskriscentrum.se
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• Killar.se – Killar.se välkomnar alla som ser sig som killar. Det är du själv som bestämmer om du  
är kille, icke-binär, tjej eller något annat. Du får gärna chatta med oss om tankar kring kön och  
könsidentitet. // killar.se 

• Stiftelsen Friends – Friends är en icke-vinstinriktad organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning 
och andra kränkningar inom skolan och idrottsföreningar runtom i hela Sverige. // friends.se 

• BRIS – Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som  
varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. // bris.se 

• RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning är en ideell medlemsorganisation. De arbetar  
med opinionsbildning kring Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter samt information  
och upplysning kring sexualitet och samlevnad. // rfsu.se 

• RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och  
intersex personers rättigheter är en ideell organisation för alla HBTQI-personer. // rfsl.se

• Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Allt stöd på Rise  
ges från en utsatt till en annan och så har det sett ut sedan starten för 40 år sedan. Det innebär  
att den som själv utsatts som barn och nu vill och orkar ge stöd vidare till andra – kan få möjlighet 
att utbilda sig till stödperson. // rise-sverige.se

• Brottsofferjourer – Brottsofferjouren (Boj) ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.  
Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med boj, stödet är kostnadsfritt och samtliga  
verksamma inom Boj har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd.  
Boj har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. // boj.se

Hör gärna av dig med frågor,  
idéer och kommentarer!
Vill ni dela med er av era berättelser, minnen  
och diskussioner tar vi tacksamt del av dem.  
Vi vill veta hur er upplevelse har varit.

Västmanlands Teater,  
marknad@vastmanlandsteater.se


