VÄLDIGT
STARKT!
/DN

VUXEN, BYGDEGÅRD, SAMLINGSSAL OCH
SCENER

MANUS PAULA STENSTRÖM ÖHMAN
REGI RASMUS LINDGREN
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN LINDA WALLGREN
MASKÖR HANNA ELWE
MEDVERKANDE BJÖRN JOHANSSON BOKLUND & SASKIA HUSBERG
FÖRLAG COLUMBINE TEATERFÖRLAG

Hon finns inte med på fotografiet
AV PAULA STENSTRÖM ÖHMAN
Vad händer med en människa som blir fråntagen sitt sammanhang? Och vad händer med dom som blir kvar?
Hon finns inte med på fotografiet är en pjäs baserad på vittnesmål från människor som blivit uteslutna ur sina familjer,
de som uteslutit och de som vuxit upp med en osynlig närvarande. Varje berättelse är unik och alla har sina skäl, sina
förklaringar. Men mekanismerna och vilka effekter det får
påminner inte sällan om varandra. Den konstnärliga processen har förutom intervjuer sin utgångspunkt i rättegångsobservationer och diskussioner med kriminologer och filosofer.
I föreställningen får vi möta Pia och Claus och deras vuxna
barn Cia och Olle som alla ställs inför frågan: Hur kunde
det bli såhär?

INFORMATION/KONTAKT

Fokus i berättandet är familjen; mamma, pappa, barn. Vad
händer när någon blir eller känner sig utstött ur gemenskapen.
Två skådespelare skildrar i ett antal tablåer först föräldrarna
och spelar i de slutliga delarna, barnen. Pappan blir brodern och mamman blir systern som inte längre syns till på
familjefotografiet. Vi ser ett hål. Något fattas. Hur stark är
kärleken till en bror, en mor, en far, en syster? Förlåter kärleken allt?
En pjäs om det svåraste och vackraste vi har, varandra.

CARL JOHAN ERLANDSSON 0470-70 05 05
carljohan.erlandsson@regionteatern.se

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län 5000 kr
Utan övernattning utanför regionen 8000 kr
med övernattning utanför regionen 10 500 kr

SPELPERIOD 1/3-15/5
LÄNGD ca 70 minuter
PUBLIK Enligt salongens förutsättningar. Teatern har
inte med sig publikplatser.

*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
Med reservation för ev. ändringar!
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