
Dramaten& hösten: Osynliga Teatern ger inblick i asylsökandes
verklighet, hiphopsamtal med Ametist Azordegan och
Kafkafragment med sopranen Elin Rombo
Osynliga Teatern sätter upp Det levda baklänges där besökaren får en inblick i en asylsökandes verklighet i Sverige genom VR-glasögon och
hörlurar. Ametist Azordegan pratar med svenska hiphop-profiler om texter och hovsångerskan Elin Rombo och violinisten Anders Kjellberg
Nilsson framför György Kurtágs fascinerande Kafkafragment. Dessutom blir det lunchpoesi och livemusik med familjetema, fler bokcirklar och
mer Spoken word.

Det levda baklänges av Tomas Rajnai och Jens Nielsen
2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige, människor som i dag inte vet om de kommer att få stanna eller inte. I det levda baklänges tar Osynliga
Teatern Virtual Reality-glasögon, 3D-ljud och en intim fysisk miljö till hjälp för att försöka göra det svårbegripliga verkligt på Dramaten.
Föreställ dig att ditt liv har slagits i spillror. Din tillvaro är kaos och din trygghet är borta. Du flyr medan bomberna faller och på egen hand lyckas du ta dig
till Turkiet och sedan med en överfylld gummibåt till Grekland. Du lyckas trots alla svårigheter ta dig steg för steg vidare genom Europa och till slut, efter tre
månader, kliver du in på Migrationsverket i Sverige. Varför hamnade du här och vem är du egentligen bakom din nya identitet som flykting? Vilken är din
historia, hur väl passar den med vad som efterfrågas? Nu ska det fastställas om den är sann eller falsk.
Det levda baklänges handlar om asylens olika rum och om den personliga berättelsen som publiken får uppleva genom den som söker asyl.
Föreställningen baseras på intervjuer och vittnesmål från män och kvinnor som sökt uppehållstillstånd i Sverige, jurister som arbetar med fallen, tolkar som
översätter och handläggare på migrationsverket. Det är ett dokumentärt teaterkollage där publiken med hjälp av VR-glasögon och fysiska möten upplever
föreställningen tillsammans med den vars liv skildras.
Med Det levda baklänges vill Osynliga Teatern belysa den svenska migrationspolitiken och vad den innebär på ett personligt plan. Historien gestaltas inte
kronologiskt utan så som den efterfrågas av intervjuaren på Migrationsverket, i olika riktningar, på ett sätt den inte levts eller tänkts.
Osynliga Teatern består av Tomas Rajnai och Jens Nielsen och har tidigare satt upp I shall not be entirely forgotten på Dramatens stora scen. Med Det
levda baklänges kombinerar Osynliga Teatern interaktiv dokumentärteater med filmiska element. 
Premiär den 1 oktober klockan 19, Hansasalen

Hiphoptexter med Ametist 
En talkshow med musikjournalisten Ametist Azordegan som möter några av den svenska hiphopens främsta textförfattare för ett samtal om hiphoptexter:
ett ämne Ametist Azordegan specialiserat sig på, bland annat i radioprogrammet En kärleksattack på svensk hiphop som sändes i Sveriges Radio.
– Hiphopen är den musikgenre som mest frekvent dokumenterar och problematiserar sin samtid i låttexter. Det är en genre som historiskt alltid haft
tyngdpunkt på textförfattande och språkanvändning. Det i kombination med genrens höga grad av autenticitet och personligt berättande gör att man kan
göra hela intervjuer baserade på en enda textrad, säger Ametist Azordegan.
De utvalda rapparna intervjuas inför publik i Dramatens Marmorfoajé där de berättar om historierna bakom några av sina låttexter. Intervjuerna varvas med att
artisterna uppträder live ackompanjerade av bandet The Royal Nelson Orchestra.
Vilka artister som kommer medverka presenteras under början av hösten.
Den 3 oktober, 7 november och 5 december klockan 19, Marmorfoajén

Kafkafragment av György Kurtág
Hovsångerskan Elin Rombo och violinisten Anders Kjellberg Nilsson framför György Kurtágs fascinerande Kafkafragment, en unik och monumental
utforskning av Franz Kafkas värld.
Följ med på en reflekterande, dramatiskt och humoristisk resa för sång och violin komponerat av en av samtidens mest intressanta europeiska
kompositörer. Texterna är hämtade från Franz Kafkas brev och dagböcker och nyanserar bilden av den tjeckiska mästaren av melankolisk mystik och svart
humor. I samband med konserten arrangeras ett samtal om Kafkas värld.
György Kurtág är en ungersk tonsättare och pianist med en lång och rik karriär. Han publicerade sitt första stycke, en stråkkvartett, 1959, och är aktiv än
idag – hans senaste verk, orkesterstycket Petite musique solennelle – En hommage à Pierre Boulez 90, kom så sent som i fjol.
Kurtág skrev Kafkafragment i mitten av 80-talet efter att i många år ha samlat på sig fragment från Franz Kafkas anteckningsböcker, dagböcker och brev.
Det är ett verk som på en och samma gång är en sångcykel, en dagbok (såväl för Kafka som för Kurtág), en duett mellan vokalist och violinist och även
som ett slags musikteater.
Sopranen Elin Rombo är utbildad vid Brandon University Queen Elisabeth II i Canada samt vid Operahögskolan i Stockholm, där hon tog examen 2003. Hon
debuterade redan under sin studietid på Kungliga Operan som Christa i Janáceks Fallet Makropoulos. Elin har mottagit en rad stipendier och utmärkelser,
bland dem Jenny Lind-stipendiet 1999, Bernadottestipendiet 2003, Kungliga Musikaliska Akademiens Stipendium, samt Birgit Nilsson-stipendiet 2009. I
november 2013 utnämndes Elin Rombo till hovsångerska.
Anders Kjellberg Nilsson är en av Norges mest aktiva violinister. Han har uppträtt som solist med alla norska symfoniorkestrar och har även ägnat sig åt
kammarmusik. Han spelar både violin och viola och har samarbetat med artister som Truls Mørk, Janine Jansen and Martin Fröst. Han har också varit
konstnärlig ledare för Hardanger Musikfest, en årlig festival för kammarmusik och folkmusik.
För regi står Lizzie Oved Scheja. Detta är första gången som Kafkafragment framförs i sin helhet i Sverige. Föreställningen är ett samarbete mellan
Dramaten& och Judisk Kultur i Sverige med stöd av Musikverket, Kulturrådet och Stockholms Stad.
Den 6 december klockan 19, Lilla scenen

Dramaten& Spoken word
Spoken word på Dramaten har under åren vuxit och vuxit, från en blygsam start i Lejonkulans foajé 2009 till att i dag ta plats på teaterns största scener. Till
hösten återvänder Dramaten& Spoken word i Niklas Mesaros regi. Det blir poesi som scenkonst med hiphopens energi och djupt personliga röster:
monologer om allt från kärlek och relationer till frågeställningar om identitet, fördomar och normer.
Den 12 och 13 december, Lilla scenen



Lunchpoesi & livemusik
Ta en paus med poesi på Dramaten. Poesi- och livemusikprogrammen i Lejonkulans foajé är ett samarbete med Kungliga Operan och tar under hösten sin
utgångspunkt i begreppen "far", "mor", "syster" och "bror". Skådespelare ur Dramatens ensemble samt inbjudna sångsolister och musiker från Operan
medverkar vid varje tillfälle, en ny spännande konstellation varje gång. 
Program: Hannes Meidal. Soppa med bröd ingår i biljetten. Servering från 11.30. Medverkande meddelas vid ett senare tillfälle.

FAR 
Pappa, kom hem!
23 september kl 12.00, Lejonkulans foajé

MOR
Arma lilla mamma / ligger mellan våta lakan
21 oktober kl 12.00, Lejonkulans foajé

SYSTER
Vi äro alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor
11 november kl 12.00, Lejonkulans foajé

BROR
En hungrande människa mindre / betyder en broder mer
2 december kl 12.00, Lejonkulans foajé

Dramatens bokcirkel
Kom till Paulikafét och samtala om såväl klassiker som nyutgivna verk. Dramatens dramaturger leder samtalen. Under hösten arrangeras tre cirklar. Klart
hittills är att det blir en om den israeliska författaren David Grossmans bok Fallen ur tiden, som ligger till grund för Suzanne Ostens uppsättning Falla ur
tiden som får premiär på Elverket i höst. Och en om PO Enquists självbiografi Ett annat liv, som belönades med Augustpriset 2008 i kategorin bästa
skönlitterära bok.
Den 11 september klockan 15 (Grossman) och den 2 oktober klockan 15 (Enquist), Paulikafét

Fler programpunkter tillkommer.
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