Offerkofta
livet är en fest
men du är inte alltid bjuden
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tillbaka på scenen med den egna föreställningen Offerkofta.

Sedan slutet av april har Viktor jobbat med innehållet i föreställningen som bygger
på hans eget liv och egna erfarenheter av svek, elaka rykten, ADHD och hjärtesorg. Genom
att naket och ärligt berätta om sin stormiga relation med offerkoftan och sina tillkortakommanden, bjuder han publiken på det djupaste allvar, mörker och den befriande känslan när
det vänder till total glädje och ljus.
Förhoppningen är att kunna så ett frö av insikt hos besökaren, och visa vilka magiska saker
som kan hända när vi börjar acceptera de förutsättningar och utmaningar livet ställer oss
inför.
– I den stund då jag kände mig som mest ensam i hela världen insåg jag att jag MÅSTE bryta mina gamla mönster. Måste sluta tycka synd om mig själv och ta ansvar utifrån den situation jag befunnit mig i, SLUTA skylla på omständigheterna. INTE BLI BITTER! Nu har jag
insett att jag faktiskt aldrig var ensam, att ni alltid fanns där. Men det var jag som inte vågade
fråga, inte orkade sträcka fram en hand. En ny tid har börjat och jag är så ofantligt lycklig för
det, summerar Viktor själv mottagandet på sin Facebooksida.
Det här är Viktor Åkerbloms egen fest. Och hit är du bjuden.

Reaktionerna på föreställningen har varit massiva och de positiva orden har haglat över Offerkofta på sociala medier, mail och i privata meddelanden. Därför öppnas nu för bokning av
föreställningen våren 2016.
Målgrupp: Gymnasieskolor, föreningar, företag eller konferenser.
Speltid: 1 h 15 min + Q&A. Gärna med tid för paus mellan.
Teknik: Tillgång till projektor samt ljudanläggning krävs i lokalen. Scenljus är önskvärt, ej krav.
Kontakt och bokning: Anna Adolfsson, Producent, 0705-989 636, anna@heliophilia.se

www.offerkofta.se

