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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.  

 

Fanny Risberg blir Nico från Velvet Underground 

I Dramaten&:s Nico - Sphinx of Ice spelar Fanny Risberg supermodellen och sångerskan 
vars liv skildras med film, bild och musik. Premiär den 20 mars. 

I Nico - Sphinx of Ice möter vi Nico. Supermodellen som blev Andy Warhols musa och sångerska 
i Velvet Underground. Som gav sin egen tonårsson hans första sil. Som var i centrum för 1960-
talets konstrevolution, hade en trasig kärlek till Jim Morrison och var märkt av andra 
världskrigets Tyskland.  

– Det är som ett arkeologiskt arbete att närma sig en persons liv så här, hur den än har levt. Jag 
har alltid varit fascinerad av den tiden och den musik som skapades där och då, framför allt Nico 
och hennes del i Velvet Underground har influerat mig, säger Fanny Risberg. 
 
Efter spelperioden på Dramaten turnerar föreställningen vidare i Sverige och Europa i samarbete 
med Blixten & Co. 

Regissören Nadja Weiss har tidigare satt upp Nico - Sphinx of Ice i på Volksbühne i Berlin (2011), 
då som ett "work in progress". Våren 2013 regisserade hon Undertiden på Dramaten/Elverket. 

Fanny Risberg, som tidigare bland annat synts i tv-serien Upp till kamp, är dubbelaktuell under 
våren. Inom kort släpps debutalbumet med hennes band Tula.  

Regi/koncept Nadja Weiss 
Nico Fanny Risberg 
Översättning Magnus Lindman 
Scenografi Mikael Varhelyi 
Videokonstnär Emil Klang 
Ljud/Musik Philippe Boix-Vives 
Ljus Olof Lindvall 
Mask Lena Bouic-Wrange 

En samproduktion av Dramaten&, ACT II PRODUCTION AB NADJA WEISS och Blixten & Co. 
Med stöd av Konstnärsnämnden, Kulturbryggan och Statens Musikverk. 

Premiär 20 mars 2014, Tornrummet 
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