
Den e vi blåser taket av Dramaten tillsammans med Ison & Fille
Bakom rubrikerna om brinnande förorter finns det verkliga berättelser. Kom och hör de berättas på Dramaten, i samarbete med Teater
Fryshuset. Texter tolkade av svenska hiphopartister, med hiphopduon Ison & Fille live på scen! Premiär 4 december.

Den e vi är en teaterföreställning som bygger på ungdomars verkliga berättelser om livet på platser som framförallt uppmärksammas i samband med
bilbränder och upplopp. En skildring av ett Sverige som inte beskrivs på löpsedlarna, från små bruksorter och förorter i södra Sverige till samiska byar i
norr. 

Bakom rubrikerna finns de som överlever den hårda vardagen och lyckas. De som äger drivkraften och viljan. Den e vi förmedlar mörker och hopp, förtvivlan
och mod, men främst av allt stolthet.  

– Det är med stor glädje vi gör en samproduktion med Dramaten och det värmer i hjärtat att Nationalscenen på det här sättet hjälper oss att lyfta de unga
som lever i marginaliserade områden. Föreställningen kommer att bli en mycket modernt förpackad resa genom ett Sverige vi sällan får se, möten med
människor som vägrar vara slavar för det sociala arvet. I grunden ligger dokumentära berättelser och svensk hiphop när den är som bäst. Vi kommer blåsa
taket av det här gamla huset. Jag hoppas vi är välkomna tillbaka, säger Ulf Stenberg, regissör Fryshuset.

Ungdomarnas berättelser är tolkade av bland andra hiphopartisterna Raymond Peroti (Blues), Maxida Märak och Karwan Faraj (Maktskiftet/Wordsilah) vars
texter utgör grunden i föreställningen. 

Föreställningen är ett samarbete mellan Teater Fryshuset och Dramaten& och en del av Fryshusets projekt Den E Vi, läs mer om projektet här:

 http://denevi.fryshuset.se/
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