
Premiär för Maria Stuart med Stina Ekblad och Ylva Ekblad som
rivaler
Den 3 september är det premiär för Friedrich Schillers klassiker Maria Stuart på Dramatens stora scen. Systrarna Stina Ekblad och Ylva
Ekblad möts på scenen som de två rivaliserande drottningarna.

Regisserar gör den tyske stjärnregissören Peter Konwitschny som nu är på Dramaten för första gången. Han är välkänd för opera- och teateruppsättningar
med en radikal och avskalad estetik.

– Vår uppsättning handlar om två drottningar som drar i nödbromsen, blir vänner innan det är för sent och som helt enkelt har bättre saker för sig än att
regera, säger regissören Peter Konwitschny.

Maria Stuart, drottningen av Skottland, sitter fängslad i England där hennes blotta närvaro utgör ett både politiskt och personligt hot mot kusinen, drottning
Elisabet. Maria Stuart står anklagad för mordet på sin make, men den egentliga anledningen är snarare att hon gjort anspråk på kusinens tron.

Elisabet kan inte förmå sig att skriva under sin fånges dödsdom och gör sitt yttersta för att skjuta ifrån sig ansvaret. Samtidigt planerar Maria för ett möte
ansikte mot ansikte med Elisabet, alltmedan deras närmaste är fullt upptagna med farliga dubbelspel och fritagningsplaner. 

Maria Stuart spelades senast på Dramaten år 2000, då i regi av Ingmar Bergman.

Textade föreställningar den 2, 13 och 25 oktober

Medverkande
Maria Stina Ekblad 
Elisabet Ylva Ekblad 
Mortimer Magnus Roosmann 
Leicester Tobias Hjelm 
Burleigh Johan Holmberg 
Shrewsbury Bengt CW Carlsson 
Davison Hamadi Khemiri 
Hanna Kennedy Nina Fex 
Paulet Johan Fagerudd 
Kent Sten-Johan Hedman 
O'Kelly Filip Alexanderson

Översättning Magnus Lindman 
Bearbetning och regi Peter Konwitschny 
Scenografi och kostym Johannes Leiacker
Ljus Manfred Voss 
Peruk och mask Sofia Ranow Boix-Vives, Barbro Forsgårdh

Premiär 3 september, Stora scenen

Samtal med stjärnregissören Peter Konwitschny

Den tyske stjärnregissören Peter Konwitschny är välkänd för opera- och teateruppsättningar med en radikal och avskalad estetik. Han har arbetat över hela
världen, bland annat i Paris, Wien, Moskva, Barcelona och Tokyo, och med Maria Stuart gör han sin första uppsättning på Dramaten. Peter Konwitschny
har belönats med en lång rad priser, bland annat Opernwelts pris för bästa regissör vid tre tillfällen. Här samtalar han med dramaturgen Magnus Lindman.
Kvällen är ett samarbete med Goetheinstitutet.

2 september, 15 min efter föreställningen, Stora scenen. Fri entré.

Musik för en drottning

Lena Nordin, hovsångerska och sopran, sjunger Maria Stuart-sånger av bl a Donizetti och Rossini inför föreställningar av Maria Stuart. Introduktion av
Operans dramaturg Katarina Aronsson och Magnus Florin, chefdramaturg på Dramaten. Introduktionerna är ett samarbete med Kungliga Operan.

4 september kl 18.15 och 5 september kl 12.00
15, 9, 23, 24 september kl 18.15, Marmorfoajén.
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