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– en brännhet klimatfars

Vi möter tre slipade klimatkommunikatörer från  
den fiktiva samverkansgruppen Facit.
Deras uppgift är att INFORMERA, NYANSERA,  
ANALYSERA OCH SKAPA PROPORTIONER i klimat-
debatten. Projektorn är laddad med bilder och statistik. 
Men under den glansiga ytan visar de sig vara djupt 
oense om vad det är de ska kommunicera. I sprickorna 
blottläggs olika attityder till klimathotet, framtiden,  
den ekonomiska tillväxten och våra krympande  
naturresurser.

Våren 2009 hade Teater Barbaras klimatfars FROSSA 
premiär. Den fick lysande recensioner och har sedan 
dess spelats i en mängd olika sammanhang. FROSSA 
uppdateras kontinuerligt och är alltid rykande aktuell!

FROSSA ger er kunskap om klimatfrågan på ett sätt 
som ni garanterat aldrig sett förut. Med relevanta fakta, 
dråplig komik och bitsk satir speglar FROSSA olika 
förhållningssätt till de stora utmaningar vi står inför idag.
FROSSA handlar om klimathotet men också om indi-
viders dubbla bokföring; om kön, makt och om varför 
ordet Tipping Point inte får nämnas i debatten. 

Röster om FROSSA
”Så här effektivt har jag inte sett något budskap levererat.”  
”Ett enormt faktamaterial hämtat från den nyaste klimat- 
forskningen har blivit en gnistrande miljölektion, en frenetiskt  
engagerad och mimiskt millimeterdrillad show…”  
”Frossa är en äkta thriller som vi borde skicka riksdag och  
regering på” Ingegärd Waaranperä, DN

”Den timslånga debattpjäsen Frossa är ett litet underverk av  
humor, pedagogik och panik...”  
”Frossa är en genväg till att bli miljösmart.” Lars Ring, SvD

”Förträffligt bra!! Blev precis den eftertänksamma motiverande 
underhållning som vi behövde.” Företagsarrangör

När FROSSA hade premiär våren 2009 fick den direkt en 
plats i miljödebatten. En engelsk version av FROSSA spelades 
vid European Development Days i Stockholm och vid klimat-

toppmötet i Köpenhamn 2009.

Manus: Anders Nyman, Ulf Evrén & ensemblen
Skådespelare: Johan Ehn, Anders Jansson & Carina Jingrot/ 
Adriana Savin
Musik/Ljud: Anders Nyström
Projektioner: Martin Wanngård
Ljus: Ida Andersson
Producent: Kerstin Svedeby
Producent/Säljare: Matilda Norman Hedlund
Foto: José Figueroa

Målgrupp: åk 8–9, gymnasiet, vuxna
Maxpublik: 150 pers/föreställning 
Speltid: 45–60 min  
(beroende på sammanhang och målgrupp)

Scenyta: 6x6 m 
Takhöjd: 3,5 m
Bygg/rivtid: 2,5/1 tim
Mörkläggning: ett krav
El: 16 amp. europahandske 
Bärhjälp: minst en person
Pris: Efter överenskommelse
Logi: 3 enkelrum 
Traktamente: 3 personer á 350 kr
Resor: 70 kr/mil 

FROSSA i skolan
Förutom att vara en förstklassig teaterupplevelse är FROSSA 
ett levande pedagogiskt verktyg i såväl samhällskunskap som 
naturkunskap. Vi erbjuder dessutom ett Skapande Skola – pro-
jekt. Föreställningen följs då upp av en workshop där eleverna 
lär sig utveckla och presentera egna idéer som kan göra världen 
mer hållbar. Denna workshop genomförs i samarbete med 
Global Focus. Vi har även ett genomarbetat lärarmaterial med 
förslag till diskussionsfrågor.

FROSSA Beyond Green – för företag och  
organisationer
FROSSA fungerar utmärkt som en inspirerande inledning  
vid utbildningar, konferenser och event. 

FROSSA finns i tre versioner; 15, 45 eller 60 minuter långa 
och kan följas upp av en eller två inspirerande föreläsningar.  
Vi samarbetar dels med meteorologen Pär Holmgren, dels  
med Global Focus, som presenterar idéer och projekt som  
bidrar till en hållbar utveckling.

Förutom fakta, humor och inspirerande underhållning,  
förmedlar FROSSA en stark känsla av VARFÖR det är  
så viktigt att göra de omställningar som alla pratar om. 
Kontakta oss för att diskutera pris och ett passande upplägg.


