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Röster från den nya arbetslösheten – i Sveriges Radio och på
Dramaten
Efter uppmärksammade temakvällar med ämnen som klasskillnader och misslyckade konsumenter fortsätter Sveriges Radio och
Dramaten sitt samarbete; den 6 maj står ungdomsarbetslösheten på agendan under rubriken En förlorad generation – röster från
den nya arbetslösheten.

Temat inleds redan 29-30 april och 1 maj då Tendens sänder tre porträtt av några av de 157 000 ungdomar mellan 15-24 år som just nu går
utan jobb. Ett av programmen görs av regissören och dokumentärjournalisten Marcus Lindeen och handlar om 24-årige Ludvig som varit så
desperat att han funderat på ett rån för att ha råd med mat och hyra. Ludvig möter sedan publiken genom en skådespelares röst i en
teaterföreställning måndag 6 maj kl. 18.00 på Dramatens Stora scen.

Under kvällen 6 maj samtalar också programledaren Ametist Azordegan  från Sveriges Radios unga Stockholmskanal Metropol 93,8 med en
panel av unga arbetslösa i Dramatens Marmorfoajé och Radioteaterns chef Stina Oscarsson ger en kort föreställning på teaterns trappa.

Program måndag 6 maj

16.00-17.00 Tensta konsthall
Spoken word och teater med Revolution Poetry och Tensta konsthall. Med poeterna Nachla Vargas, Yodit Girmay-Abraha, Meron Mangasha
& Alladin och teaterkollektivet Ardour.

17.30-17.50 Dramatentrappan
En kort föreställning på Dramatens trappa. Stina Oscarson, chef för Radioteatern, gör en arbetsmarknadspolitisk kartläggning. Tillsammans
med några av Dramatens skådespelare blir det en lektion i hur du ska följa reglerna för IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) – på
lättläst svenska.

18-00-19.00 Dramatens Stora scen
Dokumentärteater i regi av Marcus Lindeen, som låter skådespelare simultantolka dokumentära röster från hörlurar. En allvarlig och komisk
föreställning om 24-årige Ludvig som varit så desperat att han funderat på ett rån för att ha råd med mat och hyra. 
Medverkande: Filip Alexanderson, Emma Mehonic, Eva Melander, Eric Stern, Danilo Bejarano, Lotta Tejle 

Föreställningen går även att se live och i efterhand på www.dramaten.se. Delar av den kommer dessutom att spelas i riksdagen för inbjudna
politiker 21 maj kl.12.00.

19.15-20.30 Dramatens Marmorfoajé
Ametist Azordegan från Metropol 93,8 möter unga utan jobb i ett samtal om värde, ansvar och alternativ. Programmet spelas in och sänds i
Barnen i P1 10 maj kl. 11.03.

20.30-22.00 Dramatens Marmorfoajé 
Bar och mingel. Möt Marcus Lindeen, skådespelarna från Dramaten, Barakat Ghebrehawariat från Revolution Poetry, Stina Oscarsson och
representanter från Arbetsförmedlingen och Ametist Azordegan.

Kvällen arrangeras av Dramaten och Sveriges Radio, i samarbete med Tensta konsthall och Svenska Filminstitutet.

Mer info:
http://sverigesradio.se/p1/tendens

Tisdag 7 maj kl. 18.00-19.30 arrangerar Svenska Filminstitutet ett samtal om film, klass och makt. Hur skildras dagens arbetarklass, med
arbetslöshet, utanförskap, tillfälliga jobb och papperslösa, i samtida film? Svenska Filminstitutet arrangerar ett Filmrum med panelsamtal och
filmklipp. Medverkande: Kristian Lundberg och Måns Månsson. Plats: Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm.

http://www.sfi.se/sv/Filmrummet/Filmkonst/Film-klass-och-makt/#.UWLPATdsjTo
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