
Pressmeddelande från Dramaten& torsdag 6 mars 2014  

 
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.  

 

Dramatens minnen återskapas i Osynliga 
Teaterns soundwalk 
Den 28 mars är det premiär för I shall not be entirely forgotten, en interaktiv 
soundwalkupplevelse för 12 personer åt gången. 

Föreställ dig att du inte minns något som har skett och inte har någon föreställning om 
framtiden. Du är i ett evigt nu. Här börjar resan. Med instruktioner i hörlurar rör du dig runt i 
Dramatens lokaler och genom dina rörelser är du med och skapar handlingen. Under 
föreställningen omges du av tusentals ögonblick som är tagna i flykten, förbifarten eller i 
ensamheten.  

Publiken leds via hörlurar runt i huset. 

– I shall not be entirely forgotten handlar om minnen, hur människan ser på minnet, vad det är 
och hur man kan återuppleva minnen. Vad händer när andra människor får höra och iscensätta 
andra människors minnen? Vi utgår ifrån intervjuer med personer som arbetar på Dramaten, 
säger Jens Nielsen. 

I shall not be entirely forgotten är ett samarbete med Osynliga Teatern, som består av Tomas 
Rajnai och Jens Nielsen. En konstnärsduo som arbetar med koreograferade akustiska 
upplevelser. I sina verk uttrycker de sig i gränslandet mellan performance och radioteater. 

– Vi använder oss av en ljudteknik som kallas binaural-inspelning med anor från slutet av 1800-
talet. Något man använde sig av för att en publik via telefonledningen och speciella hörlurar 
skulle kunna uppleva teater och opera utanför själva platsen. Vi använder tekniken för att skapa 
en 3D-känsla, så att den som lyssnar upplever en rumslighet och en närhet, säger Jens Nielsen.  

Manus och regi Tomas Rajnai och Jens Nielsen, Osynliga Teatern 
Medverkande Ingela Olsson, Johan Holmberg 

Premiär: 28 mars 2014 
Speltid: cirka 1 timme 
Notera att det i vandringen genom huset ingår flera trappor. 

Se trailer: youtu.be/E7TaDKbMwDM 

 
För mer information: 
 
Mimmi Fristorp 
Pressansvarig 
08-6656175 
0703-726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se  
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