
Susanna Alakoskis nya pjäs "Jag håpas du trifs bra i fengelset"
spelas på Dieselverkstaden 21 april
Dieselverkstaden gästas åter av en riksteaterföreställning, baserad på en roman av Susanna Alakoski! 
Den 21 april kl 16.00 spelas föreställningen “Jag håpas du trifs bra I fengelset”

Boken med samma namn, Susanna Alakoskis andra roman, blev det årets mest recenserade bok. Peter Snickars dramatisering om syskonen
Anni och Sami, och om vad fattigdom och alkohol gör med människor, hyllades av recensenterna efter premiären och väcker frågor som berör
alla. Vad tar vi för ansvar för dem som inte klarar av sitt liv? Och hur klarar de som tar det ansvaret av att göra det?

"Vi tittar på varandra. Vi tittar inte på varandra. Folk ser normala ut, hjärnan har hört talas om det, att folk ser normala ut fast de har anhöriga
som är alkoholister, narkomaner och psykiskt sjuka. Istället har vi pärlhalsband på oss. Skjortor, blusar. Vi har snygga skor, vi har diskreta
smycken, vi har svarta jeans. Vi har kjolar. Vi är kanslister, lärare, bibliotekarier, egna företagare. Och så jag. Jag ska träffa min bror. Sami.
Jag vet inte ens om vi är släkt längre."
Anni, anhörig.

- Håpas du trifs bra i fengelset är skriven utifrån en stark oro, att vi lever i ett samhälle där vi snart helt slutat försöka förstå varför det går åt
helvete med människor. Vi lever i ett samhälle där en ”andra chans” tycks vara mer och mer avlägsen, när och om våra liv störtdyker. Om vi
ska få en andra chans så ska vi ha tur, säger Susanna Alakoski

Nacka Riksteaterförening presenterar i och med detta den femte föreställningen på Dieselverkstadens Stora scen under 2013. I början av april
arrangerade föreningen fyra föreställningar av Jag ringer mina bröder av Jonas Hassen Khemiri på Dieselverkstaden, som spelade för utsålda
hus. 

Produktionen är ett samarbete mellan Riksteatern pch Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Dramatisering Peter Snickars 
Regi Pekka Sonck 
Scenografi och kostym Sattva-Hanna Toiviainen 
Musik Mats Sturesson 
Mask Hanna Elwe Ljusdesign Reidar Ajanki I rollerna Anna Maria Käll, Yngve Dahlberg 

Biljetter till Håpas du trifs bra i fengelset bokas på dieselverkstaden.se eller ticnet.se Biljettpris 200 kr inkl serviceavg. Student och
scenpassrabatt 150 kr inkl serviceavg.

För mer information ring: 
Agneta Hansson, 
kommunikationsansvarig Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden
Tfn: 08-718 90 82, 070-431 90 82
agneta.hansson@nacka.se 
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