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Susanna Alakoskis Håpas du trifs bra i fengelset på Riksteaterturn
é
2010 gavs Susanna Alakoskis andra roman, efter Svinalängorna, Håpas du trifs bra i fengelset ut och 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? Turnépremiär i Östersund den 21 februari.

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

2010 gavs Susanna Alakoskis andra roman, efter Svinalängorna, Håpas du trifs bra i fengelset ut: en berättelse fylld av vrede över drogers makt och ett
samhälle som stöter ut i stället för att hjälpa. Nu har berättelsen om syskonen Anni och Sami, och om vad fattigdom och alkohol gör med människor, satts
upp på scen som ett samarbete mellan Riksteatern och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Det är en bitvis humoristisk skildring av vår ängslan att inte
passa in och inte minst en stark berättelse om kärlek. Premiären ägde rum i Växjö i november 2012.

Pressröster om Håpas du trifs bra i fengelset
Fem masker av fem möjliga(…) Starkt om skammens skugga(…) ett stycke viktig dramatik (nummer.se)

Bitande oro (…) Duon är dynamisk. I nittio minuter (utan paus) rispar syskondramat hårt och går aldrig ner sig i någon svacka. (Kvällsposten)

en mycket gripande teaterföreställning (Smålandsposten)

Håpas du trifs bra i fengelset efter en roman av Susanna Alakoski

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

Samproduktion Riksteatern och Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Regionteatern Blekinge Kronoberg och Riksteatern samarbetar med behandlingshemmet Nämndemansgården när det gäller produktionen Håpas du trifs bra i fengelset.
Precis som Susanna Alakoskis berättelse lägger Nämndemansgården stor vikt vid anhörigperspektivet. Anhöriga till missbrukare av skilda slag (alkohol, narkotika, mat, medicin, spel)
utvecklar ofta olika strategier för att dölja missbruket som gör att de själva kan ha svårt att fungera normalt i samhället, även i de fall där missbrukaren lyckas komma ur sitt missbruk, om
de inte får hjälp. Nämndemansgården kommer att erbjuda sina uppdragsgivare och samarbetspartners biljetter till de föreställningar som kommer att spelas runt om i landet.

Föreställningen ingår i Scen utan gränser – Rajaton näyttämö, en plattform för samarbete och branschutveckling inom scenkonst i Sverige och Finland

Turnéplan: Östersund (21/2) Sollefteå (22/2) Vilhelmina (25/2) Luleå (26/2) Övertorneå (27/2) Haparanda (28/2) Umeå (2/3) Lycksele (3/3) Gävle (6/3) Nora
(7/3) Lindesberg (8/3) Kumla (9/3) Katrineholm (12/3) Nyköping (13/3) Motala (15/3) Vasa (22-23/3) Linköping (27/3) Valdemarsvik (8/4) Eskilstuna (9/4)
Karlstad (10/4) Uddevalla (11/4) Nacka (21/4) Åbo (24/4) Hallunda (27/4)

Pressbilder finns att ladda ned på www.riksteatern.se/press
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Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar
scenkonst. 46 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern når årligen
en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. 465 personer anställs per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 medarbetare på hotell. Riksteatern
har en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med nio teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Riksteaterns Tyst Teater
som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits inom Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. Birgitta
Englin är sedan 2005 VD för Riksteatern.

Om Regionteatern Blekinge – Kronoberg
Regionteatern Blekinge – Kronoberg är länsteater för två län. Regionteatern spelar ca 400 föreställningar per år fördelade på ca 10 nya uppsättningar. De flesta produktionerna
turnerar teatern med och merparten av föreställningarna säljs till andra arrangörer; teaterföreningar, skolor, företag, studieförbund m fl. Spelplats är hela södra Sverige. Vi möter
varje år en publik på ca 45.000. Teatern har sina lokaler; repetionslokaler, ateljéer, verkstäder, administration och förråd, på Ringsberg i Växjö. Antalet anställda årligen är ca 120 och
i heltidstjänster räknat ca 60. Teatern har 30 tillsvidareanställda medarbetare. Omsättningen är ca 30 miljoner per år. Regionteatern finansieras genom anslag från Statens kulturråd,
Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge, Växjö kommun och genom spelintäkter.




