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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.  

 

Tyska stjärndramatikern Anja Hilling till Dramaten 

Den 5 april besöker den tyska dramatikern Anja Hilling, just nu aktuell med Svarta djuret 
sorg, Dramaten. Samtalet leds av Dramatens chefdramaturg Magnus Florin och medverkar 
gör även regissören Tobias Theorell. 
 
– Anja Hilling är en av samtidens främsta tyska dramatiker och hennes stora tema är 
människans svåra förhållande till naturen.  I hennes pjäser skimrar naturen som ett löfte om 
lycka och frid, men löftet infrias inte – naturen blir i stället en katastrofplats, säger Magnus 
Florin. 

Anja Hillings pjäser har slagit igenom internationellt och satts upp i Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland, Österrike och flera sydamerikanska länder. I Sverige är hon dubbelaktuell våren 2014, 
med Svarta djuret sorg på Dramaten och med Mitt unga idiotiska hjärta på Malmö Stadsteater.  
 
Anja Hilling (f. 1975) studerade Szenisches Schreiben vid Universität der Künste i Berlin och 
utsågs 2005 till årets debutant av magasinet Theater heute. Samma år bjöds hennes pjäs Mein 
junges idiotisches Herz in till Mülheimer Theatertage. 2007 skrev hon Svarta djuret sorg på 
uppdrag av teatern Schauspiel Hannover. I Sverige har Anja Hillings pjäs Sinne satts upp som 
radioteater och som slutproduktion för skådespelarutbildningen vid Högskolan för scen och 
musik i Göteborg på Folkteatern, med Melanie Mederlind som regissör. I februari fick Anja 
Hillings Mitt unga idiotiska hjärta (Mein junges idiotisches Hertz) Sverigepremiär på Malmö 
Stadsteater och den 6 mars hade Svarta djuret sorg Sverigepremiär på Dramaten. 
 
Om Svarta djuret sorg 
Sex män och kvinnor med kreativa yrken och god smak har, för en gångs skull, lämnat staden 
för att campa en natt i skogen. Med på utflykten är också ett nyfött barn. Picknickkorgarna är 
fyllda till bredden och de har en varm eld att samlas kring. De somnar belåtna. Men en gnista 
har obemärkt lämnat grillen och hämtar kraft bland träden. Skogsbranden kommer i natten, och 
den förändrar allt. För alltid.  
 
I rollerna: Sofia Pekkari, Thomas Hanzon, Douglas Johansson, Tanja Lorentzon, Erik Ehn, 
Adam Pålsson, Sten-Johan Hedman, Eva Millberg 
 
Översättning Magnus Lindman  
Regi Tobias Theorell 
Scenografi och kostym Magdalena Åberg 
Ljus Ellen Ruge 
Peruk och mask Lena Bouic-Wrange 
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Dramaten& Samtal med Anja Hilling 
Lördag 5 april, kl. 15.15, (15 min efter föreställning av Svarta djuret sorg) på Dramaten, Lilla 
scenen. 

Kvällen är ett samarbete mellan Goethe-institutet och Dramaten&. 
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