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Drama i P1 direktsänder improviserat drama på Stockholms gator
För första gången någonsin direktsänder Sveriges Radio ett helt radiodrama byggt på improvisation. Fredagarna den 10 och 17
mars kl. 19.30 släpper Drama i P1 all kontroll och direktsänder ”Allt är nu!”, ett improviserat drama som utspelar sig mitt i
Stockholm, med Amanda Ooms och Alexej Manvelov i huvudrollerna. 
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Allt är nu! är en berättelse i två delar om två människor som möts av en slump i ett ögonblick där allt i deras liv sätts på spel. Om kärlek, död,
att ta sista chansen att ta tag i sitt liv. Det är aldrig försent, man kan alltid göra någonting – eller åtminstone göra ingenting.

Föreställningarna görs med improvisationsteknik med inspiration från metoder som Sveriges Radio tidigare utvecklat bland annat i
dramaserien Parmiddagen. Ingen vet hur det ska sluta, varken författare, skådespelare eller regissör. Det är drama utan skyddsnät, utan klipp
och utan redigering. Publiken får följa dramats vindlingar när det rör sig fram genom centrala Stockholm. De som vill se improvisationsdramat
på plats ska hålla utkik efter karaktärerna vid hotell Mornington på fredag kväll. Därifrån kan allt hända.

Skådespelare är Amanda Ooms, som förutom otaliga roller i film och på scen gjort radioteater, bland annat titelrollen i nobelpristagaren Mario
Vargas Llosas i Tant Julia och författaren som vann Prix Italia, samt Alexej Manvelov, just nu hyllad för sin rolltolkning i SVT-serien Innan vi
dör och som nyligen spelade Mauritz i Dramaserier i P1:s kritikerrosade Parmiddagen.

Huvudförfattare och regissör: Magnus Berg. Storyline: Anna-Karin Linder, Daniella Mendel-Enk, Emelie Rosenqvist, Jan Cruseman, Magnus
Berg. Improviserad dialog: Amanda Ooms, Alexej Manvelov. Producent: Jan Cruseman.

Allt är nu! sänds fredagarna den 10 och 17 mars kl. 19.30-19.55 i P1. Programmen går även att höra på sverigesradio.se och i appen
Sveriges Radio Play. Det går också att följa karaktärerna via livevideo på sociala medier.
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