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På Unga Dramaten spelar vi teater för barn och ungdomar, med skådespelare från Dramatens ensemble. Unga Dramaten gestaltar och 
tar pulsen på hur det är att vara ung idag. Hur ser unga människors verklighet, drömmar, fantasier och möjligheter ut i dagens samhälle? 
Vi arbetar med såväl nyskriven svensk dramatik som klassiker och sagor i nytolkning. Unga Dramaten flyttade 2009 till Elverkets lokaler.  

 

Nina Hemmingssons serievärld på Unga Dramaten 

Med start den 21 maj gästspelar Mina vackra ögon, baserad på Nina Hemmingssons serier 
och dikter, på Unga Dramaten. Pjäsen ges vid fyra tillfällen. 

Bakom Mina vackra ögon står den feministiska teaterduon Blaue Frau, med bas i Finland. Med 
uppsättningen tar gruppen sig för andra gången an serietecknaren Nina Hemmingsons verk, 
tidigare har de satt upp Jag är din flickvän nu, som i Sverige gästspelade på Parkteatern och c/o 
Stockholms stadsteater. 

Mina vackra ögon är en gapig föreställning om kärlek, ångest och MIG! Någonstans i rummet 
befinner sig en ensam man på jakt efter en funktion, en plats, en kärlek. Vid bardisken står två 
kvinnor endast beväpnade med sköra hjärtan och Hemmingssonskt vassa repliker. 

– Jag såg Jag är din flickvän nu för några år sedan och blev otroligt förtjust! Det var så vasst, 
kaxigt och med udd! Så när möjligheten till gästspel dök upp, samtidigt som vi spelar Liv 
Strömquist tänker på dig, blev jag väldigt glad, säger Agneta Ehrensvärd, konstnärlig ledare för 
Unga Dramaten. 

Mina vackra ögon  hade urpremiär i december 2012 och har därefter turnerat flitigt. 
 
På Unga Dramaten ges just nu också en annan föreställning av en feministisk serietecknare: 
succén Liv Strömquist tänker på dig! som spelat för fulla salonger sedan premiären. 

”Helsvart och helfestlig show (…) Ju råare och mer lakoniskt talet går, desto hjärtligare 
skrattar publiken.”  
Hufvudstadsbladet, Finland 

“ rappt och roligt” 
Sydsvenskan  

Premiär: 21 maj 2014, Elverket/Unga Dramaten 
Regi och dramatisering Anders Larsson 
Medverkande Sonja Ahlfors, Robert Kock, Joanna Wingren 
Musik Robert Kock 
Scenografi och kostym Maria Antman 
Mask Tuija Luukkainen 
Produktion Blaue Frau 
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