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Dramaten& är en rubrik för musik och performance, introduktioner och läsningar, samtal med skådespelare efter föreställningar, 
debatter och scenkonst. Det ska finnas många goda anledningar att komma till vårt teaterhus – att komma en stund innan före-
ställningen börjar, eller stanna en stund efter. Generöst är ett ledord – vi bjuder på mer av allt som finns i huset, och bjuder upp till fler 
spännande samarbeten.  

 

Nationalism i Danmark, Norge och Sverige blir 
livesänd teater på Dramaten 
 
Den 3 mars bjuder Dramaten& in till en högaktuell temakväll om nationalism.  
Föreställningen Nationalismens apostlar, av dramatikerna Lucas Svensson, Christian 
Lollike, Mads Madsen och Kristian Lykkeslett Strømskag, ges samtidigt i tre länder. 
Alexandra Pascalidou leder en debatt om nationalism efter föreställningen och Sveriges 
Radios Filosofiska rummet spelar in ett samtal. 
 
– När det brinner i Husby och när främlingsfientliga partier når framgång över hela Europa ska 
Dramaten vara en plats för att lyfta debatten. Tillsammans med Nationaltheatret i Oslo och 
CaféTeatret i Köpenhamn kan vi jämföra vad nationalism betyder i de tre grannländerna, 
bortom de partipolitiska gränserna. Diskussionen skiljer sig markant i Sverige, Norge och 
Danmark, säger Helena Seth som är programansvarig för Dramaten&. 
 
Nationalismens apostlar - röster från Danmark, Norge och Sverige är en geografiskt utspridd 
och livestreamad föreställning på temat nationalism som genomförs i samarbete med 
CaféTeatret i Köpenhamn och Nationaltheatret i Oslo.  
 
I dag är det många som gör sig till språkrör för nationalismen, i Sverige, Norden och världen. 
Men vad är det för idéer som dessa ”nationalismens apostlar” stödjer sig på? Hur ser den 
psykologi ut, som inkluderar eller exkluderar individer som bor på ett visst landområde vid en 
viss tidpunkt? Och vad har nationalismen som begrepp för historisk bakgrund i vår del av 
världen?  
 
Det är frågor som dramatikerna Christian Lollike och Mads Madsen (Danmark), Kristian 
Lykkeslett Strømskag (Norge) och Lucas Svensson (Sverige) ställt sig. Resultatet är en 
föreställning i tre delar. En del framförs live på respektive teater och livestreamas samtidigt till 
de två övriga teatrarna. Publiken i Köpenhamn, Oslo och Stockholm ser alltså samtidigt 
samtliga delar. Nationalismens apostlar – röster från Danmark, Norge och Sverige sänds även live 
på dramaten.se och metro.se. 
 
I Sverige livestreamas Nationalismens apostlar också till fyra länsteatrar: Västmanlands Teater, 
Länsteatern på Gotland, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Teater Halland. 
 
I föreställningen möter vi den danska drottningen och EU-kommissionens ordförande José 
Manuel Barroso. Vi möter en glad trio som gratulerar varandra till att vara Norge. Och vi möter 
en svensk, bosatt i Köpenhamn, som funderar på om man verkligen måste krossa ägg för att 
göra en omelett.  
 
Medverkande Danmark: Kirsten Olesen och Steen Stig Lommer 
Medverkande Norge: Ole Johan Skjelbred, Hanne Skille Reitan, Nader Khademi og Birgitte 
Larsen 
Medverkande Sverige: Reuben Sallmander, Ester Uddén, Emma Broomé, Per Sandberg, 
Andreas Rothlin Svensson, Nanna Blondell och Basia Frydman 
 
 

http://www.dramaten.se/
http://www.metro.se/
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Dramaten& Nationalism 
Efter uppmärksammade temakvällar med ämnen som klasskillnader, misslyckade konsumenter 
och ungdomsarbetslöshet, i samarbete med Sveriges Radio, fortsätter Dramaten& att lyfta in 
samhällsdebatten på teatern. Under hösten 2013 och våren 2014 har Dramaten& fokuserat på 
nationalism. Danska CaféTeatret har gästspelat med Christian Lollikes uppmärksammade 
Manifest 2083 - En föreställning om hur Anders Behring Breivik ser sig själv, höstens och den 
kommande vårens Spoken Word-kvällar på Dramaten har haft nationalism som tema och den 
11 mars genomförs den regisserade läsningen Min flykt, i samarbete med Sveriges Radio, på 
Målarsalen. 
 
Dramaten& Metro 
Med start den 11 februari samarbetar Dramaten& med tidningen Metro kring temat 
nationalism. Metro kommer att publicera artiklar ( www.metro.se/nationalismformig)  på 
ämnet och ställa frågan ”Vad är nationalism för dig?” till flera personer, bland dem Dramatens 
skådespelare. Under hashtaggen #nationalismförmig går det att följa ämnet på twitter. 
 
– Metro vill vara del i och skildra det samtal som pågår inte bara innanför utan även utanför 
etablissemangets väggar. När Dramaten& nu vill göra detsamma så känns det som ett utmärkt 
tillfälle att driva samtalet om nationalism ihop, säger Metros tf. chefredaktör Mona Johansson. 
  
Se filmklipp med Reuben Sallmander och Alexandra Rapaport samt trailer för Nationalismens 
apostlar här: www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Dramaten-Nationalismens-apostlar. 
 
PROGRAM DRAMATEN 3 MARS 
 
Nationalismens apostlar - röster från Danmark, Norge och Sverige 
European Dreamspeech av Christian Lollike och Mads Madsen Regi: Christian Lollike (Danmark) 
Vi er Norge av Kristian Lykkeslett Strømskag Regi: Runar Hodne (Norge) 
Vid det svarta vattnet av Lucas Svensson Regi: Annika Silkeberg (Sverige) 
Stora scenen kl 19.00 - 20.00 
 
Debatt om nationalism 
Alexandra Pascalidou leder ett samtal om nationalism efter föreställningen. Mer information 
tillkommer.  
Stora scenen kl 20.20 
 
P1 Filosofiska rummet 
Liveinspelning av radioprogrammet Filosofiska rummet.  
Medverkande: Göran Rosenberg, författare, Lena Halldenius, professor och expert på politisk 
filosofi vid Lunds universitet samt Annika Ström Melin, Dagens Nyheters EU korrespondent.  
Marmorfoajén, kl 21.20 
 
 
 
 
 
 

http://www.metro.se/nationalismformig
https://twitter.com/search?q=%23nationalismf%C3%B6rmig&src=typd&f=realtime
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Dramaten-Nationalismens-apostlar
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För mer information: 
 
Mimmi Fristorp 
Pressansvarig 
08-6656175 
0703-726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se 
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