
 

Vändpunkter 
Deltagarbrev del 1 

 

Du är varmt välkommen till Vändpunkter, vår andra Fabel i Stockholm. Du har i detta utskick 
fått tre dokument: 

• Del 1, detta dokument, innehåller all praktisk information du behöver.  

• Del 2 innehåller en vägledning för dig som deltar på ditt första rollspel, som beskriver vad 
levande rollspel är och hur det går till. 

• Del 3 innehåller din roll. Här beskrivs din rolls bakgrund, dess personlighet, relationer till 
andra deltagare  

Diskutera inte din roll med någon annan deltagare på Vändpunkter förrän efter föreställningen, 
om ni inte skall spela roller som känner varandra. 
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När 
Vändpunkter äger rum 19:e, 20:e och 21:a oktober 2007 och följande tider gäller för spelen: 

Fredag 19/10   

1800 Samling på Vår Teater Farsta. 

2400 Spelet avslutas. Mingel och eftersnack. 

Lördag 20/10 och söndag 21/10 

1400 Samling på Vår Teater Farsta. 

2000 Spelet avslutas. Mingel och eftersnack. 

Det är mycket viktigt att komma i tid till samlingen då förarbetena kommer att påbörjas direkt på 
utsatt tidpunkt. Sluttiderna är uppskattade och är beroende på hur spelet löper. 

Var 
Platsen är Vår teater Farsta i Farsta centrum i Stockholm. 

Lättast är att åka med tunnelbanans gröna linje mot Farsta Strand och gå av vid Farsta Centrum. 
Restiden från T-centalen är 22 minuter. Teatern ligger i direkt anslutning till Farsta centrum 
bredvid Farsta Bibliotek och Claes Olsson enligt kartan nedan.  

Tänk på att de flesta bilparkeringarna i centrum är 2-timmarsparkeringar. Långtidsparking finns 
vid tunnelbanestationen. 
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Förberedelser och ombyte på plats 
Tiden från samling till spelstart kommer att användas för ett antal övningar för att ni skall lära 
känna varandra. Det är mycket kompakt schema så kom i tid och var mätta. 

Kort tid (ca 10 min) för ombyte kommer att finnas under förberedelserna. Ni kommer att kunna 
lämna privata saker i en väska för förvaring under spelet. 

Toaletter 
Toaletter finns på spelområdet men kommer inte vara öppna under förberedelserna. Offentliga 
toaletter finns direkt utanför teatern vid biblioteksingången, så nyttja dessa före samlingen. 

Mat 
Det kan vara bra att ha ätit ordentligt innan fabeln så att du orkar hålla på i sex timmar. Det 
kommer att serveras kaffe och te under spelets gång. Det finns gott om möjligheter att äta i 
Farsta Centrum 

Lokalen 
På teatern kommer det finnas mycket rekvisita som inte tillhör spelet, men som finns för att 
skapa en speciell atmosfär. Var mycket försiktig med all rekvisita, som uppenbart inte tillhör 
spelet, som kostymer, flygeln, speglar etc. 

Vid skada  
Skulle olyckan mot all förmodan vara framme och någon blir allvarligt skadad så säger man 
”Skarp skada!” och tillkallar arrangör genast.  

Kläder och personlig rekvisita 
Fabeln utspelar sig i nutid, men har en stark känsla av 40-talet. Det ställer vissa önskemål på 
klädvalet. Här är lite förslag på vad som är gångbart.   

Som man kan du ha kostymbyxor, hatt, fluga, väst, skjorta och lågskor. Som kvinna, välj blus och 
kostymbyxor, eller knälång kjol och jumper. Ha gärna dansskor, ballerinaskor, enkla tofflor eller 
nätta gummiskor. För orkestermedlemmarna gäller vit skjorta/blus och mörka byxor/kjol.  

Försök att inte använda jeans, t-shirt eller andra mer moderna klädesplagg. Det är viktigt att du 
väljer kläder som du känner dig avslappnad i och passar din karaktär.  

Försök även att ta med någon annan rekvisita som kan förstärka din karaktär.  Det kan vara till 
exempel fickur, noter, käpp, böcker med mera.  

Förhinder  
Om du får förhinder att vara med är det bra om du meddelar det så fort som möjligt.   

Stämning och spel 
Vändpunkter är en lågmäld berättelse om livet på en teater. En teater med lång historia om forna 
glansdagar, som nu för en tynande tillvaro. Nu nalkas den stora premiären och framtiden för 
teaterns personal ligger i en dunkel vågskål. Det är en historia om drömmar, vänskap och att våga 
välja nya vägar. Vändpunkter tar vara på de små stunderna och visar hur även de kan betyda 
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väldigt mycket. Även i vardagen kan det finnas inslag av magi och stjärnglans… Vilka kommer att 
bli dina val? 

Fabeln inriktar sig på karaktärsspel och interaktion mellan rollerna. Det handlar inte om att 
simulera en teateruppsättning. Vi gör vårt nedslag i händelserna och relationerna bakom 
kulisserna, inte framme på scen. Du behöver inte lära dig teaterstycken eller spela instrument, 
utan fokusera på rollutveckling och ett skapa intressant spel med dina medspelare. 

Efter spelet 

Efter avslutat spel finns möjlighet att stanna kvar i vår lounge, umgås med ensemblen, 
fotografera och kanske ta ett glas vin.  

Kontaktuppgifter 
Har du några frågor eller tankar, tveka inte att höra av dig. 

Praktiska frågor 

Erik Höglund 0768-673358 

Roller och Spel 

Emma Öhrström 0708-742593 
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