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En dag i fem österbottningars liv. En tragikomisk skildring av relationer, 
svek och längtan. 
 
SVÄLTA RÄV 
 
Svälta räv är en tragikomedi om ensamhet och vårt beroende av varandra. Om små 
slumpmässiga händelser som kan bli avgörande och om vardagens äventyr. Pjäsens 
fem karaktärer spelar de kort de har, vinner eller förlorar, men till slut spelar de 
ändå i samma parti. 
 
Cecilia har ett litet cateringföretag med en stor beställning och termostaten i hennes kylrum har gått 
sönder. Hennes förra man Kennet är elektriker men han svarar inte i telefon när han ser vem det är som 
ringer. 
 
Dottern Rebecka hamnar ofta i kläm mellan föräldrarna men har också sina egna bekymmer. Inte heller 
Kennets nyanställda hjälpreda Fred har haft det så lätt i livet, vilket han gärna berättar om för den som 
vill lyssna. Cecilias väninna Maria brukar hjälpa till vid stora beställningar, så också denna kväll. 
 
En text av arbetsgruppen 
 
Texten till föreställningen har tagits fram genom ett arbetssätt inspirerat av filmregissören Mike Leigh, 
känd från filmer som Secrets and Lies, Another Year och Turner.  
 
- Den här föreställningens text har tillkommit genom arbetsgruppens kollektiva planering och 

improvisation. Vi har utgått från rollkaraktären, som från början kalkeras på en levande modell men 
under arbetets gång utvecklas till en fiktiv gestalt. Karaktärerna är därmed det essentiella, 
berättelsen är inte bara resultatet av deras handlingar, i hög grad är karaktärerna berättelsen, 
berättar regissör Joakim Groth.  

 
- Jag skulle gärna säga att det är en berättelse som liknar verkligheten, d.v.s. livet, snarare än en 

teaterpjäs, berättar Groth vidare.  
 
Svälta räv handlar om några mycket vanliga österbottningar en mycket vanlig dag i Vasa stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SVÄLTA RÄV  
 
MANUS: Arbetsgruppen under ledning av Joakim Groth 
DRAMATURG: Anna Simberg 
SCENOGRAFI: Jeremy Crotts 
KOSTYM: Arbetsgruppen 
MASK: Anna Vesterback 
LJUS: Michael Eriksson 
LJUD: Tim Stratton 
I ROLLERNA: Jonas Bergkvist, Lina Ekblad, Alexandra Häggman, Carola Sarén, Jan-Christian 
Söderholm 
DEKORVERKSTAD: Jeremy Crotts, Stig Lund, Nicholas Isaksson 
KOSTYMATELJÉ: Ina Nordberg, Hanna Enlund 
REKVISITA: Raija Sabel 
 
LÄNGD: ca 2 h 15 min inklusive paus 
 
PREMIÄR: 23.9 kl 19 
 
SPELPERIOD: 22.9.2017 – 30.12.2017 
 


