
HÖGUPPLÖST!                   
 
- Vad är det för tid vi lever i?! 
Det är lätt att känna sig HÖGUPPLÖST när 
världen ter sig galen! 
 

En karriärmedveten Livscoach...  
En man som vill vara tidsenlig... 
En flicka som inte kan vara lycklig utan en ny 
mobil... 
En skådespelerska som slåss med  
nyhetsflödet...  
Det är några av de figurer som publiken får 
möta.  
Många frågor hinner avhandlas: 
 

Varför har allt blivit sjuuukt fett? 
Vad är det för ansikten som lyser i skogen? 
Har vi tid att drömma?  
Vad händer om vi byter utsiktsplats? 
Vad är egentligen en identitetshandling?  
Vad är det för fel på ren underhållning? 
Vad är det vi längtar efter innerst inne.... 
 

HÖGUPPLÖST är en musikalisk föreställning som på 

ett klurigt sätt blandar humor och allvar och 
gestaltar den tid vi lever i just nu. Både i den lilla 
världen och i den stora. 
Formen kan passa bra som café /lunchteater. 
 
Detta är en enmansföreställn... 
Nej, nej! Jag menar förstås en enkvinnasföreställning. Tiden är i rörelse! 
Dagens teknik har gjort det möjligt för mig att inte enbart använda förinspelad musik, utan även på ett 
lekfullt sätt kunna skapa musikarrangemang, stämsång och ljud i stunden inför och med publiken. Med 
hjälp av gestaltning och masker befolkas scenen av flera personligheter. Identifikationsmöjligheterna 
är många och jag hoppas att föreställningen både roar och väcker tankar och att publiken efteråt ska 
kunna lämna salongen med lätta steg. ”Vi lever en dag i taget. Vi lever så gott vi kan. Så länge det 
finns liv finns det hopp. Det kommer nya dagar... ” 
 
 

Publik: Vuxen  Publikantal: max 100 pers   
Speltid:  ca 55 min   Spelyta: 3 x 3 m fri yta exkl publik 
Byggtid: 2,5 tim  Rivtid: 1,5 tim   
Mörkläggn. Nej  Takhöjd: 2,60 
El: 1 x 10 amp   Bärhjälp: önskvärd 
    
Skådespelare: Kerstin Blomquist 
Regiöga:   Elisabeth Frick 
Musik/Manus/Sångtexter/Scenografi/Kostym/Mask/Ljuddesign/Teknik/Affisch: Kerstin Blomquist 
 
Pris:  5200:- inkl soc avg. 25% moms tillkommer.  
Resor:  18:50 /mil  
Traktamente: 220:- /dag 
Boende:  ordnar och betalar arrangören 
 
 
 

Kontakt: Kerstin Blomquist  mobil: 076-78 79 246     mailadress: kerstin.blom-quist@telia.com   
              
       hemsida: www.kerstinblomquist.se  
 

mailto:kerstin.blom-quist@telia.com
http://www.kerstinblomquist.se/


 
 
Foto på scenografin.  
Tillkommer ett ljusstativ med 2 strålkastare som hjälpljus ca 4m framför den svarta mattkanten om inte 
redan befintliga strålkastare finns i lokalen. 

 

 
 

 

Väl mött! 

 


