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Dramaten& är en rubrik för musik och performance, introduktioner och läsningar, samtal med skådespelare efter föreställningar, 
debatter och scenkonst. Det ska finnas många goda anledningar att komma till vårt teaterhus – att komma en stund innan före-
ställningen börjar, eller stanna en stund efter. Generöst är ett ledord – vi bjuder på mer av allt som finns i huset, och bjuder upp till fler 
spännande samarbeten.  

 

Premiär för Hemlängtan med musik och brev från 
verklighetens Kristina och Karl-Oskar 

”Man förstår inte mycket vad det vill säga att lämna hemmet, och bege sig till ett främmande 
land för att där bli en flykting.”  Så står det i ett av de många autentiska emigrantbrev som 
uppmärksammas i Romeo & Julia Körens föreställning Hemlängtan, med premiär den 19 
september. 

Just nu ges Vilhelm Mobergs Utvandrarna för fulla hus på Dramatens stora scen. Med anledning 
av detta tar en liten ensemble ur Romeo & Julia Kören med oss på ett besök i Kristinas och Karl-
Oskars musikaliska samtid. Musiken speglar det arv som svenskarna tog med sig från Sverige 
och den kultur de mötte i det nya landet.  

Riktiga brev från utflyttade svenskar skildrar spänningen i att söka nya liv i Amerika men också 
hur det kändes att aldrig kunna vända tillbaka till moderlandet. Hemlängtan spelas i den vackra 
miljön i Paulicaféet. 

Romeo & Julia Kören bildades 1991 för att fungera som musikaliskt inslag i en uppsättning av 
Shakespeares Romeo och Julia på Dramaten. Ganska snart började kören leva sitt eget liv och ge 
konserter med en fantasieggande blandning av sång, dans och teater. Sprungen ur teatervärlden 
har kören tagit fasta på äldre tiders ideal där musik och sceniskt berättande ofta hörde ihop. 

Se trailer för föreställningen här: http://youtu.be/WKX35SpFb_Q 

Tack till Föreningen Svenska Migrationscentret, för hjälp med Amerikabreven. 

Premiär 19 september 2014, Paulicaféet 
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