
Teater Kattma är teatern som arbetar för 
att det en dag ska vara lika självklart med 
rullstolsburna skådespelare som det är med 
gående. Välkomna till vår nya föreställning!

”Huset vid vägens början” är en nyskriven 
dramakomedi, en film- och teaterföreställ-
ning, som inte kommer att lämna någon i 
publiken oberörd.

Föreställningen utspelas i och kring ett 
hyreshus någonstans i Göteborg. Där bor en 
brokig skara människor med olika bakgrund, 
ursprung och  funktionsvariationer. Där 
möts äldre och yngre, gamla drömmar och 
nya tankar. Det blir möten och konflikter, 
kärlek och hat, glädje och sorg.

PRESSRELEASE

Frågorna är fler än svaren och all-
ting ställs på sin spets - är samhället 
som är för alla människor verkligen 
möjligt? Går det ens att ha ett hus 
som är för alla som bor där? Och 
om vi ska fortsätta sträva - vart 
leder vägen? 

På vägen dit vi ska blir det i alla 
händelser både skratt och en del tå-
rar. Om det blir några svar? Kanske. 
Men då behöver vi nog lite hjälp 
från er i publiken.

HUSET VID VÄGENS BÖRJAN

Vår historia – mot ett samhälle för alla
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Föreställningen spelas i Hultbergssalen 
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Gö-
teborg. Premiär lördag 30/9 2017. Föreställ-
ningen spelas tom 18/12. Biljetter bokas på 
www.teaterkattma.se eller på telefon 070-
633 67 04.

Föreställningar:
Lördag 30/9 Premiär 18:00.
Söndag 8/10 18:00 . 
Måndag 9/10 19:00. 
Söndag 22/10  18:00 . 
Måndag 23/10 19:00. 
Söndag 29/10 18:00. 
Måndag 30/10 19:00.
Söndag 12/11 18:00. 
Måndag 13/11 19:00. 
Söndag 26/11 18:00. 
Måndag 27/11 19:00. 
Söndag 10/12 18:00. 
Måndag 11/12 19:00 .  
Måndag 18/12 19:00.

”Huset vid vägens början - vår historia...” 
ingår i det kulturstrategiska utvecklingsar-
bete 2017-19, som Teater Kattma har stöd 
från VG regionens kulturnämnd för. Projektet 
genomförs i samarbete och med stöd av VG 
regionens kulturnämnd, GIL, DHRG, Unga 
Rörelsehindrade och Sensus.

Kontakt: 070-633 67 04, www.teaterkattma.
se eller teaterkattma@telia.com.

Dalheimers Hus


