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Den prisbelönta vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlunds första fiktiva verk Morfars Mauser får sin
urpremiär på Lilla T eatern den 11 mars 2020. Föreställningen baserar sig på Rosenlunds egna
erfarenheter om mobbning och den regisseras av svenska Michaela Granit. T obias Zilliacus spelar
huvudrollen.

Morfars Mauser baserar sig på Marcus Rosenlunds egna erfarenheter i 80-talets Grankulla där han växte
upp och länge var utsatt för mobbning.  P jäsen har fått sitt namn av en verklig pistol som Rosenlund
hittade i sitt barndomshem. Föreställningen är en verklighetsbaserad skildring av en vänskap mellan två
pojkar som båda befinner sig lägst ner i hackordningen i skolan. Mobbningen kulminerar i en fantasi om att
ta med sin morfars Mauser till skolan och en gång för alla få slut på mobbningen.

”Det tog mig flera år innan jag ens insåg hur hemska och mörka mina tankar hade varit. Då det begav sig
förstod jag inte vidden och djupet av den svarta avgrund vid vars rand jag hade balanserat. Jag hade ingen
aning om de potentiella, fasansfulla konsekvenserna. Jag ville bara få skratten och glåporden att tystna.”
berättar Rosenlund.

Marcus Rosenlund är en omtyckt vetenskapsprofil, känd från bland annat radioprogrammet Kvanthopp som
han gjort på Svenska Y le sedan 2005. I år tilldelades han statens informationsspridningspris för sin bok
”Väder som förändrade världen”.

Rosenlunds alter ego gestaltas av T obias Zilliacus. Han får sällskap av Markus R iuttu, Pia Runnakko och
Joachim Wigelius. 

För regin står Michaela Granit, för scenografi och dräkter Heidi Wikar, för ljudplanering Niklas Lundström
och för ljusplanering Ville Aaltonen.

Morfars Mauser, premiär den 11 mars på Lilla Teatern (Georgsgatan 30).
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Tiedetoimittaja Marcus Rosenlund kirjoitti näytelmän koulukiusaamisesta
Palkitun tiedetoimittajan Marcus Rosenlundin ensimmäinen fiktiivinen teos Morfars Mauser saa ensi-
iltansa Lilla T eaternissa 11. maaliskuuta 2020. Näytelmä perustuu Rosenlundin omiin kokemuksiin
koulukiusattuna nuorena. Esityksen ohjaa ruotsalainen Michaela Granit, ja pääosaa näyttelee T obias
Zilliacus.

Morfars Mauser perustuu Marcus Rosenlundin omiin kokemuksiin 1980-luvun Kauniaisissa, jossa hän
varttui ja oli pitkään koulukiusattu. Esitys on saanut nimensä oikeasta Mauser-pistoolista, jonka Rosenlund
löysi lapsuudenkodistaan. Tarina on tositapahtumiin perustuva kuvaus kahden pojan ystävyydestä ja heidän
asemastaan nokkimisjärjestyksen alimpina. Kiusaaminen kulminoituu ajatukseen tuoda isoisän Mauser
kouluun kiusaamisen lopettamiseksi.

”Kesti vuosia tajuta, kuinka kauheita ja synkkiä ajatukseni oikeasti olivat. En ymmärtänyt kuinka syvissä
vesissä olin uinut. En ajatellut mahdollisia seuraamuksia. Halusin vain saada naurun ja haukkumasanat
vaimennettua”, kertoo Rosenlund.

Tiedetoimittajana Marcus Rosenlund tunnetaan muun muassa radio-ohjelmasta Kvanthopp, jota hän on
tehnyt Svenska Y lelle vuodesta 2005. Hän sai tänä vuonna tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon kirjastaan
Sää joka muutti maailmaa.

Rosenlundin alter egoa esittää T obias Zilliacus. Muissa rooleissa nähdään Markus R iuttu, Pia Runnakko
ja Joachim Wigelius.

Ohjauksesta vastaa Michaela Granit, lavastuksesta ja puvuista Heidi Wikar, äänisuunnittelusta Niklas
Lundström ja valosuunnittelusta Ville Aaltonen.

Morfars Mauser, ensi-ilta 11.3.2020 Lilla Teaternissa (Yrjönkatu 30). Liput 34 €

Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista ja tiedotteet uutishuoneesta.
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Helsingin Kaupunginteatteri (HKT) on Suomen suurin ja monipuolisin ammattiteatteri, joka haluaa tarjota yleisölle unohtumattomia
elämyksiä ja merkityksellisiä tarinoita kaikilla viidellä näyttämöllään. Vuosittain ohjelmistossa on yli 30 eri tuotantoa, ensi-iltoja on yli 20
ja esityksiä yli 800. Kaupunginteatterin laajaan ohjelmistotarjontaan kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset puhenäytelmät, komediat,
musiikkiteatteri, oman tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn tuotannot, lastenesitykset ja ruotsinkieliset esitykset kaksikielisellä Lilla
Teaternin näyttämöllä. Talossa työskentelee noin 240 intohimoista teatterialan ammattilaista näyttelijästä puuseppään ja
lipunmyyjästä pukusuunnittelijaan. Lisäksi tilapäistä henkilökuntaa on noin 100.


