
Norsk debutant regisserar Jon Fosses Barnet
Den 1 oktober är det premiär för Jon Fosses Barnet i regi av norske regissören Johannes Holmen Dahl, nyutexaminerad från Teaterhögskolan
i Oslo. I huvudrollerna som paret Agnes och Fredrik ser vi Ana Gil de Melo Nascimento och Eric Stern. I övriga roller Adam Pålsson, Hulda
Lind Jóhannsdóttir, Nadja Weiss och Otto Hargne Kin. 

Fredrik och Agnes möts i en busskur en regnig kväll. Han dricker öl ensam. Hon är medvetet utan tändare för att ha en anledning att prata. De tar sig in i en
kyrka. När Agnes blir gravid flyttar de ihop och lämnar sina gamla liv för ett nytt i ett gemensamt hem med tulpaner och nystickade barnkläder. Men
graviditeten går inte enligt planerna. Barnet är en hoppfull berättelse om tro: tron att förändring är möjlig och att tillit kan få finnas i denna värld.

– Eirik Stubø var handledare på skolan och såg flera av mina föreställningar där, och att bli erbjuden att regissera på Dramaten så tidigt efter
regiutbildningen kändes till en början både overkligt och pirrigt. Men fördomarna om hur tufft det kan vara att komma som ung till en stor institution stämmer
inte, alla har varit väldigt vänliga och engagerade. Och jag har fått ett otroligt duktigt gäng skådespelare, säger Johannes Holmen Dahl.

Jon Fosse är Norges mest framstående samtida dramatiker och har rönt stor internationell uppmärksamhet. Regissören Johannes Holmen Dahl har tidigare
gjort två mindre skoluppsättningar på Nationaltheatret i Oslo. 
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