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Pressmeddelande/tiedote 22.2.2018

Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande får sitt finländska uruppförande på Lilla Teatern. Den svenska författaren,
kolumnisten och litteraturkritikern Lena Andersson (f. 1970) kommer att närvara på premiären den 15 mars.

Egenmäktigt förfarande är en av Anderssons största framgångar, trots att hon själv inte förväntade sig mer än 2000 läsare.
Egenmäktigt förfarande utkom år 2013 och belönades med Augustpriset samma år. Romanen har sedermera översatts till 21
språk och fått en helhetsupplaga på 500.000 exemplar. Huvudpersonerna Ester Nilsson och Hugo Rask har blivit ikoniska och
i Karin Parrot Jonzons dramatisering har de nu börjat erövra teaterscenerna. 

I Augustprismotiveringen konstateras att "romanen 'Egenmäktigt förfarande' är en allvarsam lek där Ester och Hugo möts i
ett tidlöst drama om passion och makt, frihet och förnuft, som författaren inte bara gestaltar utan rentav dissekerar. Med kärv
humor och enastående precision blottlägger Lena Andersson förälskelsens systematiska självbedrägeri."

Lilla Teaterns uppsättning regisseras av Ann-Luise Bertell. Rollerna spelas av Linda Zilliacus, Johan Fagerudd, Emilia
Nyman och Anja Bargum, scenografin och dräkterna är gjorda av Antti Mattila.

 

Egenmäktigt förfarande premiär 15.3.2018 på Lilla Teatern (Georgsgatan 30)
Biljetter 34 € 

 

Omavaltaista menettelyä ensimmäistä kertaa näyttämölle Suomessa



Lena Anderssonin (s.1970) menestysromaaniin perustuva Egenmäktigt förfarande (Omavaltaista menettelyä) saa
suomalaisen kantaesityksensä Lilla Teaternissa. Ruotsalaiskirjailija saapuu näytelmän ensi-iltaan 15. maaliskuuta.

Egenmäktigt förfarande (2013) on kirjailijana, kolumnistina ja kirjallisuuskriitikkona tunnetun Anderssonin menestyneimpiä
teoksia, vaikka hän itse epäili sen saavan vain 2 000 lukijaa. August-palkittu romaani on käännetty 21 kielelle ja sitä on
painettu 500 000 kappaletta. Karin Parrot Jonzonin dramatisointi (2015) tuo ikonisiksi hahmoiksi muodostuneet
päähenkilöt, Ester Nilssonin ja Hugo Raskin, nyt myös näyttämölle.

August-palkinnon perusteluissa todetaan että ”romaani Egenmäktigt förfarande on vakavamielinen leikki, jossa Ester ja Hugo
tapaavat vallasta, vapaudesta ja järjestä kertovassa ajattomassa draamassa, jota kirjailija ei pelkästään hahmota vaan jopa
tutkii. Terävällä huumorilla ja ainutlaatuisella tarkkuudella Lena Andersson paljastaa ihastumisen järjestelmällisen itsepetoksen.
”

Lilla Teaternin näytelmän ohjaa Ann-Luise Bertell. Rooleissa nähdään Linda Zilliacus, Johan Fagerudd, Emilia
Nyman ja Anja Bargum. Lavastuksen ja puvut on suunnitellut Antti Mattila.

Näytelmän esityskieli on ruotsi, mutta se tekstitetään suomeksi.

Egenmäktigt förfarande -ensi-ilta 15.3.2018 Lilla Teaternissa (Yrjönkatu 30)
Liput 34 € 

 

Biljettförsäljning på Helsingfors Stadsteater, Första linjen 2, må-fr kl. 9-17.30, Djurgårdsvägen 5, lö 11-18, tel. (09) 3940 22,
Lippupiste alla dagar kl. 7-22, tel. 0600 900 900 (1,98e/min lna)

Pressbilder och pressmeddelande finns i bildbanken. Användarnamn och lösenord får du av informatören. 
För mera information kontakta: Ida Virkkunen, 050 357 4250.


