Baserad på boken
med samma namn
av Joan Didion

VUXEN, BYGDEGÅRD, SAMLINGSSAL OCH
SCENER
MANUS JOAN DIDION
ÖVERSÄTTNING EVA STRÖM
REGISSÖR HENRIK GRIMBÄCK
MEDVERKANDE BIRTE HERIBERTSON + EN MUSIKER
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
SCENOGRAF LAURA LØWE
MASKÖR HANNA ELWE
FÖRLAG NORDISKA APS
PRODUKTION REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG & BYTEATERN

ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE
OM KONSTEN ATT LÄKA OCH ATT LÄKA GENOM KONSTEN
ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE leder dig igenom det
ofattbara och det stora svarta. En ljus berättelse skriven i
det största mörker. Den handlar om att plötsligt befinna sig
mitt i stormens öga utan att kunna navigera, för att sedan
långsamt zooma ut och försöka titta ner på vad den stormen
bestod av, skriva ner den, och sedan föra vidare den sorgekunskap som uppstod till andra. Med ett solvarmt kaliforniskt
vykort som fond målas det upp ett år av magiskt tänkande.

Om författaren
Joan Didion föddes i Sacramento, Kalifornien 1934. Hon inledde sin journalistiska bana på Vogue och är idag mest känd
för sina reportage och essäer. 1963 debuterade hon som författare med romanen Run River. Joan Didion räknas som en av
USA:s främsta författare och belönades 2005 med National
Book Award för Ett år av magiskt tänkande.

En make dör. En dotter ligger sjuk. Hon är omgärdad av
sjukhussängar, av slangar, läkare och mediciner. Men Joan
är en åskådare. Hon är mitt i det men samtidigt ingenstans.
Vad händer med någon som passivt tvingas se på när de
man älskar går under? Vad händer dig om du utsätts för
den chock och sorg som hon hamnar i. Det är möjligt att
sorg visar sig vara ett ställe ingen av oss känner till förrän vi
kommer dit.

INFORMATION/KONTAKT
CARL JOHAN ERLANDSSON 0470-70 05 05
E-POST carljohan.erlandsson@regionteatern.se
SPELPERIOD HT21 & VT22
LÄNGD ca 70 minuter
PUBLIK 200 personer (vid turné ansvarar arrangör för
sittplatser)

PRIS INKL ALLT*
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 5000 .Ej övernattning utanför regionerna 7000 .Med övernattning utanför regionerna 9000.*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 6 x 4 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL 1st 16A 3-fas uttag och 1st 10A uttag.
MÖRKLÄGGNING Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP Två vuxna, (varav
en med god kännedom om lokalen) ca 2 timmar från
byggstart och hela rivtiden, ca 1,5 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
3.5 timmar före föreställning.

HÖSTEN 2021 & VÅREN 2022

2021-03-25

