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Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik. 
Unga Dramaten gör teater för barn och unga. Dramaten& är rubriken för det som händer vid sidan av den ordinarie repertoaren – som 
konserter, samtal, seminarier och performance. 1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 
1908. Marie-Louise Ekman är VD och konstnärlig ledare sedan 2009. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd 
av regeringen.  

 

Sofi Oksanen gästar Dramaten med När duvorna försvann  
 
Den 23 november arrangeras en premiärläsning av Sofi Oksanens När duvorna försvann på 
Dramaten, fyra dagar innan urpremiären i Helsingfors. Efteråt medverkar författaren i ett 
samtal. 
 
När duvorna försvann baseras på Sofi Oksanens egen bok med samma titel, som utkom i april 
2013. En berättelse om Estlands närhistoria – den tyska ockupationen under andra världskriget 
och det sovjetstyrda 1960-talet. Huvudpersonen Edgar lever för att bli accepterad, vilket får 
honom att både bära nazistuniform och spionera för KGB. Det handlar om att överleva, äta eller 
ätas och hur krig och ockupation förvandlar människor till medlöpare och kameleonter. 
Dramatiseringen är en beställning av Finlands nationalteater, där den har urpremiär den 27 
november.  
 
Samtalet med Sofi Oksanen efter läsningen sker på finska men tolkas till svenska. Magnus 
Florin, chefdramaturg på Dramaten, leder samtalet. 
 
Läsningen är en del av FINNDrama, ett samarbete mellan Riksteatern, Dramaten, Turteatern 
och Uusi Teatteri med syfte att sprida nyskriven finsk dramatik i Sverige. Satsningen inleddes 
2009 och har hittills resulterat i 12 stycken tillgängliggjorda pjästexter.  
 
Läsningen är iscensatt av Nils Poletti, konstnärlig ledare Turteatern 
Översättning: Janina Orlov 
Medverkande skådespelare Erik Ehn, Björn Granath, Livia Millhagen, Magnus Roosmann, 
Nadja Weiss 
 
Längd 1 timme och 15 minuter utan paus 
Lördag 23 november kl 18 Målarsalen 
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