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Teater Magnitude förvandlar TryckeriTeatern till ett Underland
Teater Magnitude är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår och efter ett läsår av flitigt övande är det 
nu dags att visa upp årets produktion som gänget har jobbat hårt med; Alice i Underlandet.  Trots 
att den kända berättelsen av Lewis Carroll är över 150 år gammal tangerar den många ämnen som 
fortfarande idag kan kännas aktuella.

– Vi undersöker det undermedvetna, skillnaden mellan dröm och verkligen samt var de möts och 
hur man bemöter sånt som man inte till en början förstår sig på, räknar regissör Emma Kullberg 
upp. 

Teater Magnitude är en del av DUV i Västnyland rf:s verksamhet och målsättningen är att erbjuda 
meningsfull fritidsverksamhet till personer med olika typer av funktionsnedsättning eller behov av 
stöd. I årets produktion ser vi 18 personer på scen, varav en handull är s.k ”mugglare”, dvs. 
stödpersoner. 

– Vi vill att Teater Magnitude skall få vara en en trygg plats med utrymme för utveckling och 
kreativitet för personer som kanske inte är lika vana att alltid få ta platsen att synas och delta i 
konstsammanhang, berättar producent Emilia Nyberg.

För att erbjuda de bästa möjliga omständigheterna för teatergruppen att skapa i, är en del av 
gruppens produktionsteam professionella yrkesutövare. Petri Horttana står för scenografin och 
Saara Kantanen för kostymerna, bägge bekanta namn från bl.a. Raseborgs sommarteater. Därtill 
har musikern Carolina Wendelin anställts för att skriva musiken, enkom för denna produktion. 

Teatergruppen startades i augusti 2014 och har sedan dess hunnit sätta upp tre större 
produktioner: Hönan Felicia (2015), Snövit (2016) och Djungelboken (2017). Årets produktion för 
oss med till ett Underland, där Alice möter många av de kännspaka figurerna så som Hattmakaren, 
Klockarkatten och den stressade vita kaninen. 

– Premiären är lördagen 12.5 på TryckeriTeatern i Karis och därefter ger vi ytterligare fyra 
föreställningar, berättar Nyberg. 

De övriga föreställningsdatumen är: 15.5, 17.5, 19.5 och 20.5.

• Teater Magnitudes Facebooksida: https://www.facebook.com/teatermagnitude/
• Teater Magnitudes hemsida: https://www.teatermagnitude.net/
• Trailer för Alice i Underlandet: https://www.youtube.com/watch?v=90ReFFOH_Cs&feature=youtu.be
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