Ken Akter – sån jävla otur!
…är en komedi som får oss att skratta även åt sådant som kan verka mörkt och
hopplöst. Ken framstår närmast som ett truligt barn i en vuxen mans kropp och ett
återkommande tema i Kens värld är alla män som råkar ut för otur. De som snubblar
in i lägenhetsbordeller, blir kladdiga när dom dricker, har hål i sina själar eller ställs
öga mot öga mot rasande feministiska drev.
”Helt fantastisk show.
Skrattade så tårarna
rann och magen
krampade bitvis
…samtidigt som det
väcker så himla många
tankar och känslor i
varje del av
föreställningen”

”Lina Petersén är fantastisk som Ken...hon intar scenen med pondus,
självförtroende och är rolig som tusan.” Maria Björkman, vlt
Ett nytt arbetssätt och en ny publik.
Den här produktionen började med en rollfigur och konton på Instagram och
Facebook. Sedan 2018 har vi skrivit och publicerat filmer i sketchformat för att
utveckla rollfiguren Ken Akter och samtidigt bygga upp ett publikunderlag för en
kommande föreställning. Figuren blev mer populär än vi vågat hoppas och idag har
@kenakter över 37000 Instaföljare och 3000 Facebookföljare runt om i landet. Och
med detta som underlag skrev och producerade vi komedin ”Ken Akter – sån jävla
otur!” med urpremiär den 23e oktober 2021.

”Briljant show. Vi
skrattade så vi grät. Alla
borde få uppleva lite Ken
Akter i sitt liv.”

”Ken Akter – en blandning av komik och allvar… Skådespelaren Lina Petersén
tog Gamla teaterns scen med storm…definitivt sevärd om du vill förgylla dagen
med ett gott skratt.”
Josefine Lundgren, Östersundsposten

”Bästa jag sett”
”Kan inte minnas sist jag
skrattade så mycket”
”det mest genialiska jag
sett på länge. Jag
pendlade mellan skratt,
tårar i ögonen och
gåshud. Så otroligt
pricksäkert.”

Ken Akter – sån jävla otur är en komedi för vuxen
publik. Föreställningen är ca en timme och
förutom Ken Akter så finns även Kens svåger
Conny med på scenen. Han har kommit dit i tron
att regissera och har inte en aning om att det
finns publik i lokalen. Och särskilt mycket regi blir
det inte, Ken kör sitt race och Conny blir mer av
en springsjas.

”Publiken är med henne på Ken-tåget hela vägen och skratten avlöser varandra.
Vid showens slut tänds lamporna och jag ser hur mannen framför mig torkar bort
glädjetårarna. Jag gör likadant.”
Maria Björkman, vlt

”Jag var inte beredd på
att Ken Akter skulle göra
sig så bra på scen. Men
föreställningen var
smart, modig och väldigt
väldigt rolig. Peterséns
talang tar välförtjänt
plats i scenljuset, som vi i
publiken så väl behöver...
Oerhört skickligt…”

Se utdrag och filmade sketcher på www.teatertropos.se/ken-akter
Boka föreställningen på boka@teatertropos.se
eller via telefon 070-5210716

Citat från publik.
Teknik, pris m.m.
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Faktasidan
Marknadsföring
Om ni bokar föreställningen så
berättar vi givetvis det för våra följare
på Instagram och Facebook. I mån av
tid gör vi videohälsningar som ni kan
lägga ut i era kanaler. På vår hemsida
hittar ni bilder och rörligt material att
använda till PR. Och ni kan även be oss
skicka affischer till er.

Tid 60 minuter
Bredd, djup, höjd 7,6,3 meter
(kan anpassas något)
Medverkande 2 skådespelare
Pris från 18500
Traktamente inkluderat.
Resa 50:-/mil
Logi 1 dubbelrum (upp till två nätter)
El 2 x 10A
Mörkläggning Ja.
Utrustning - Vi har allt med oss.
Bygg-/rivtid 4/2h

Teater Tropos
Vi är en fri teatergrupp som drivs av paret Lina och Conny Petersén
sedan 1999 med bas i Västerås. Vi har främst genom åren jobbat med
barn- och ungdomsföreställningar och kanske allra främst gjort oss ett
namn för våra föreställningar för ungdomar då vi utarbetat en form som
fängslar och tar med även de stökigaste målgrupperna in till de
mänskliga komplexa frågorna. Teatern rör sig genom flera genrer och
har ofta valt frågeställningar utifrån patos och samhällsengagemang.
Teatern arbetar alltid uppsökande och spelar i hela Sverige. Teater
Tropos är medlemmar i den fria scenkonstens branschorganisation
Teatercentrum.

Se utdrag och filmade sketcher på www.teatertropos.se/ken-akter
Boka föreställningen på boka@teatertropos.se
eller via telefon 070-5210716

