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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.  

 

Kungen hyllas med För miljön i tiden på Dramaten 
Hur räddar vi planeten när klockan är fem i tolv?  
Fotografen Mattias Klum, artisten Sofia Jannok, miljöexperter, politiker och forskare 
medverkar i uppsättningen För miljön i tiden på Dramatens stora scen lördagen den 23 
november klockan 13. Utmaningarna och arbetet för en levande planet står i fokus när 
Kung Carl XVI Gustaf uppmärksammas för sitt miljöengagemang under 40 år på tronen.  

Välkommen på pressträff den 22 november. 

Via samtal, skådespel, musik och filmklipp tar föreställningen oss med på en miljöresa genom 
fyra decennier och in i framtiden, från ett yrvaket uppvaknande på 1970-talet till dagens globala 
klimatkonferenser. Vad gör vi när världen skriker efter mer handling och alltför lite görs? 
Medverkar gör bland andra, naturfotografen Mattias Klum, artisten Sofia Jannok, tidigare 
miljöministern Birgitta Dahl och forskaren Johan Rockström.  

– Vi måste samarbeta över gränserna om vi ska klara utmaningarna från klimatförändringar och 
ett hårt tryck på ekosystemen. Idag har vi allt för många stuprör. Både hjärnan och hjärtat 
måste beröras om människor ska gå från insikt till handling.  Det är hög tid att bryta barriärer 
och hitta mötesplatser mellan vetenskap, politik, näringsliv och konst, säger Johan 
Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, som tillsammans med skådespelaren 
Lena Endre är konferencier för För miljön i tiden. 

Initiativet till föreställningen har tagits av några av landets ledande forskningsinstitut och 
miljöorganisationer. 
Otroliga framsteg har skett under några få decennier, fattigdomen har minskat och människors 
hälsa har förbättrats.  Ny teknik, handel och globalisering har haft avgörande inflytande. 
Samtidigt har planetens grundläggande, ekologiska och naturliga system satts under stor press. 
Om vi inte är varsamma riskerar vi att sätta krokben för oss själva.  

För miljön i tiden är ett samarbete mellan Dramaten, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA), Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute(SIWI), 
Stockholm Resilience Centre och Världsnaturfonden WWF.  

För miljön i tiden har möjliggjorts med stöd från Svenska Potskodlotteriet. 
 

Välkommen på pressträff 
Träffa de medverkande, bland andra Sofia Jannok, Lena Endre, Birgitta Dahl, Åsa Domeij, 
Klas Eklund, Johan Rockström och Anders Wijkman, och se ett smakprov av uppsättningen 
under genrepet. 
När: Fredagen den 22 november 11:30 (inför genrepet) 
Var: Samling i Dramatens reception, Nybrogatan 2 
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Hur: OSA senast den 19 november till Hanna Widell, Stockholm Environment Institute, 0707-
22 32 31, hanna.widell@sei-international.org 

Läs mer på www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/For-miljon-i-tiden 
Pressbilder finns för nedladdning på www.dramaten.se/Dramaten/Press/Bildarkiv/ Lösen: 
drama 

 
För mer information om uppsättningen, kontakta: 
Eva Krutmeijer, projektledare, 0709-84 66 38 eva@krutmeijer.se 
Mimmi Fristorp, pressansvarig Dramaten, 070-372 61 75,  mimmi.fristorp@dramaten.se 
 
För pressbiljetter till den 23 november, kontakta: 
Hanna Widell, Stockholm Environment Institute, 0707-22 32 31, hanna.widell@sei-
international.org 
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