
Min stora sorg och Dj Shaya gästar Dramaten& Spoken word i
december
Dramatens spoken word-kvällar har blivit en uppskattad tradition sedan starten 2009. Den 19 och 20 december medverkar poeterna Rojda
Sekersöz, Oskar Hanska, Mariama Jobe, Kalle Haglund, Niklas Mesaros och Dramatenskådespelarna Sanna Sundquist och Eric Stern. 

Spoken word på Dramaten har under åren vuxit och vuxit, från en blygsam start i Lejonkulans foajé för över sju år sedan till att i dag ta plats på teaterns
största scener. Regisserar gör Spoken word-poeten Niklas Mesaros som har varit delaktig i Dramaten& Spoken word sedan starten.

– Den här säsongen har jag letat efter artister som både är skoningslösa och mjuka. Min Stora Sorg har en sådan intim närvaro både på scen och i text
och Kalle Haglund var den första poet som jag någonsin såg uppträda scen, mitt sätt att skriva är format av honom. Jag vill att Dramatens spoken word-
kvällar ska erbjuda det bästa inom scenpoesin. Det innebär också ett ansvar att lyfta fram dem som är på väg uppåt och överraska publiken. Därför har jag
bokat Mariama Jobe som jag har följt från sidlinjen sedan hon började tävla i Ortens bästa poet. På så sätt kan vi definiera scenen och samtidigt bredda
den, säger Niklas Mesaros.

Dramaten& Spoken word är poesi som scenkonst med hiphopens energi och djupt personliga röster: monologer om allt från kärlek och relationer till
frågeställningar om identitet, fördomar och normer. Med ordet i fokus.

Gästar den här gången gör också artisten Min stora sorg, Anso Lundin. Hon släppte sin första EP som Min stora sorg 2012 och 2014 kom det
uppmärksammade debutalbumet Mvh Anso M$$. 2015 släpptes uppföljaren Vår/Sommar -16

Kvällens dj är DJ Shaya.
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