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 & CHRISTIAN BERG (CELLIST)
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
SCENOGRAF LAURA LØWE
FÖRLAG NORDISKA APS
PRODUKTION REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG & BYTEATERN
KALMAR LÄNSTEATER

ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE
OM KONSTEN ATT LÄKA OCH ATT LÄKA GENOM KONSTEN
Med ett solvarmt kaliforniskt vykort som fond får vi följa
Joans inre resa och yttre kamp.

öppna vägar i det soldränkta Kalifornien. Det spelar ingen
roll var, när eller hur. Inte heller i vilken kuliss vi befinner oss.

Hur gör man för att inte bli galen i en galen situation?

Det djupt mänskliga förenar, hoppet får oss att kämpa vidare och tillsammans får vi uppleva allt det här genom Joan
och hennes år av magiska tänkande.

Med en kavalkad av vackra ord och intensiv levande musik blir vi omfamnade av en persons djupaste berättelse. I
denna föreställning ger vi ”att tala från hjärtat” en ny innebörd. Vi får en inblick i det mest primala, och kanske det
mest sakrala i det mänskliga känslospektrumet. Ett uttryck för
obeskrivlig saknad. Och för hopp. Det finns ingen färdig sorgemanual. Den skapas under resans gång. Från förnekelse
till acceptans. Från hopplöshet till hoppfullhet.

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.

Vi får följa med i denna komplexa läkandeprocess. En
världslig resa genom lyxiga lägenheter på det magiska
Manhattan till exklusiva herrgårdar och röda Corvetter på

INFORMATION/KONTAKT
CARL JOHAN ERLANDSSON 0470-70 05 05
E-POST carljohan.erlandsson@regionteatern.se
SPELPERIOD Våren 2022. 21 feb-15 maj
LÄNGD ca 80 minuter
PUBLIK 200 personer (vid turné ansvarar arrangör för
sittplatser)

PRIS INKL ALLT*
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 2500.- (5000.-)
Ej övernattning utanför regionerna 3500.- (7000.-)
Med övernattning utanför regionerna 4500.- (9000.-)
*moms tillkommer, ord. pris inom parantes

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.
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