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Fakta	  	  
	  
Svenska	  Bostäders	  hyresrätter	  på	  Annedal2012	  boutställning,	  16-‐26	  augusti	  
Under	  11	  dagar	  visar	  24	  byggherrar	  upp	  nybyggda	  stadsdelen	  Annedal.	  Annedal	  ligger	  i	  Mariehäll/Bromma.	  Svenska	  
Bostäder	  har	  i	  Annedal	  324	  hyresrätter.	  Där	  två	  hus	  är	  certifierade	  ’Passivhus’	  och	  resterande	  lågenergihus.	  
Hyresrätterna	  finns	  från	  storlekarna	  2:a	  till	  5:a	  och	  erbjuds	  till	  personer	  som	  står	  i	  bostadskön.	  	  
	  
Teaterpjäsen	  ’	  Livets	  Teater’	  
Tonaliteten	  för	  teateruppsättningen	  är	  lättsam,	  kul	  och	  präglas	  av	  humor.	  Folkligt,	  festligt,	  fullsatt	  är	  teaterpjäser	  där	  
scenerna	  visar	  typiska	  vardagssituationer.	  	  
Regi:	  Pontus	  Ströbaek	  
Manus:	  Tobias	  Persson	  
I	  rollerna:	  Dag	  Andersson,	  Elina	  Du	  Rietz,	  Lisbeth	  Johansson,	  Cecilia	  Wrangel.	  
	  
Scenerna	  är	  uppbyggda	  kring	  hyresgästerna	  i	  teaterpjäsen	  ’	  Livets	  Teater’	  
4:an	  
Ett	  par	  i	  45–50-‐årsåldern.	  De	  har	  två	  barn,	  varav	  den	  ena	  en	  20-‐årig	  kille	  fortfarande	  bor	  kvar	  hemma.	  När	  storasystern	  
flyttade	  hemifrån	  sålde	  de	  huset	  i	  förorten	  och	  flyttade	  till	  Annedal.	  De	  har	  fått	  pengar	  över	  och	  ser	  fram	  mot	  att	  börja	  
resa	  och	  göra	  saker	  bara	  de	  två	  igen.	  Men	  att	  sonen	  inte	  verkar	  komma	  igång	  med	  att	  vara	  vuxen	  oroar,	  han	  är	  mer	  
intresserad	  av	  bredbandet.	  
	  
3:an	  
I	  lägenheten	  bor	  två	  mammor	  med	  sina	  tre	  barn.	  Båda	  föräldrarna	  är	  månadsgivare.	  De	  har	  en	  kille	  och	  en	  tjej,	  3	  och	  6	  år	  
–	  den	  ena	  teaterapa,	  den	  andra	  naturvän.	  Det	  tredje	  barnet	  är	  en	  tjej,	  14	  år,	  från	  ett	  tidigare	  förhållande.	  	  
	  
2:an	  (som	  kommer	  att	  gestaltas	  på	  "uteplatsen")	  
Ett	  par	  i	  övre	  tjugoårsåldern.	  Båda	  jobbar	  heltid	  inne	  i	  stan	  och	  lever	  aktiva	  liv	  med	  vänner,	  fester,	  träning,	  resor,	  karriär	  
osv.	  Hon	  har	  precis	  blivit	  med	  barn.	  Deras	  liv	  står	  inför	  en	  stor	  förändring.	  De	  håller	  de	  dessutom	  på	  att	  planera	  sitt	  
bröllop.	  
	  
Här	  ett	  exempel	  från	  manus;	  
	  
Monika:	  
Vänta	  nu..(meta)	  blir	  det	  inte	  väldigt	  konstigt	  om	  han	  (pekar	  på	  Dag/Kalle)	  ska	  leda	  dig	  (dottern/Tove)	  upp	  till	  altaret...	  
och	  sen	  gifta	  sig	  med	  sin	  egen	  dotter?	  
	  
Kalle	  
Men	  nu	  spelar	  jag	  ju	  dotterns	  man!	  
	  
Elina-‐	  
Jahaaaaaa…(paus)	  förstörde	  jag	  nåt	  nu	  här?	  
	  
Kalle:	  (nu	  som	  confisen	  igen)	  
Ja	  det	  gjorde	  du.	  Tack	  för	  att	  ni	  kom…	  Slutligen:	  Vi	  vill	  inte	  alls	  antyda	  att	  dysfunktionella	  familjer	  med	  multipla	  
personligheter	  i	  varierande	  åldrar	  bor	  i	  dessa	  bostäder-‐	  de	  är	  i	  minoritet,	  försvinnande	  få,	  å	  andra	  sidan…passiva	  hus	  och	  
bredband	  drar	  ju	  till	  sig	  en	  del	  suspekta	  individer…men	  leva	  och	  låta	  leva...	  
	  
Nu	  tycker	  jag	  vi	  hurrar	  för	  brudparet!	  De	  leve,	  hipp	  hipp!	  hurra!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


