
Nypremiär för Jonas Hassen Khemiris ≈ [ungefär lika med]
Den 16 december är det nypremiär för ≈ [ungefär lika med] av Jonas Hassen Khemiri, som nyligen belönades med Augustpriset för sin roman
Allt jag inte minns. Pjäsen hade urpremiär 2014 och spelade för utsålda salonger.

”Genial samtidskritik signerad alkemisten Khemiri” SvD
”Skakande Khemiri gör upp med marknaden” UNT
”tusan vad smart, drabbande och rolig "≈ [ungefär lika med]” är!” Andres Lokko, SvD
”roligt och intelligent” DN
”Liknar inget annat” SR Kulturnytt
”Det bultar i öronen och tåras i ögonen” Nöjesguiden

Ny i rollistan är Bahar Pars som ersätter Bianca Kronlöf.

Martina drömmer om att odla sig fri från det ekonomiska systemet, Mani vill krossa det. Andrej söker jobb, Freja söker hämnd. De investerar pengar i porto
och pinjenötter, fejkbubblor och parfymer, barnvagnar och utopier. Alla tycks invaderade av siffror. Hur påverkas vi, våra blickar, våra ord, våra kroppar av det
ekonomiska system som omger oss?

≈ [ungefär lika med] är en rolig och brutal pjäs som strävar efter att ge publiken maximalt underhållningsvärde per investerad krona. Vad krävs egentligen för
att en pjäs ska vara värd sitt biljettpris?

Regissören Farnaz Arbabi och författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri har tidigare samarbetat i uppsättningarna Invasion! På Stockholms
stadsteater och Jag ringer mina bröder på Riksteatern/ Malmö stadsteater och Stockholms stadsteater. De belönades i maj 2014 med Eldh-Ekblads
fredspris med motiveringen att de "lyfter fram de marginaliserade grupper vars röster lätt tystas i det svartvita mediebruset".

Silvana/Freja Thérèse Brunnander 
Casparus van Houten/ Ivan/ Pausprataren Ardalan Esmaili 
Mani Hamadi Khemiri 
Martina Marall Nasiri 
Martina 2/ Laura Lorenzo Bahar Pars 
Peter Christopher Wagelin 
Andrej Pablo Leiva Wenger

Regi Farnaz Arbabi 
Scenografi Jenny Kronberg
Kostym Lena Lindgren
Ljus Markus Granqvist
Musik Anna Haglund
Peruk och mask Thea Holmberg Kristensen

Nypremiär 16 december, Lilla scenen
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