
 
 

 

 
 
Pressmeddelande från Dramaten& 1 september 2014 

 

 
Nypremiär för Nico och utsåld soundwalk 
 
I september återvänder två av Dramaten&:s vårsuccéer. Den 11 september är det nypremiär för 
Nico – Sphinx of Ice med Fanny Risberg på Tornrummet. Och den 16 september kommer den 
interaktiva soundwalken I shall not be entirely forgotten återigen att vandra runt i 
Dramatenhuset. 

Nico – Sphinx of Ice  
Werner Fritsch föreställning om sångerskan och modellen Nico, känd från bland annat Velvet 
Underground. Här skildras hennes händelserika och destruktiva liv med film, bild och musik. Med 
Fanny Risberg i rollen. 

"Det är starkt, det är skrämmande, det är tungt, det är sorgligt, det är livet" Kulturbloggen  
"Fanny Risberg gör jobbet briljant och Nadja Weiss regi tar klokt udden av all tänkbar drog- och 
skönhetsromantik." Aftonbladet 

Regi/koncept Nadja Weiss 
På scen Fanny Risberg  
Översättning Magnus Lindman  
Scenografi Mikael Varhelyi 
 Videokonstnär Emil Klang  
Ljud/Musik Philippe Boix-Vives  
Ljus Olof Lindvall  
Mask Lena Bouic-Wrange  
Barnstatist Nils Grönberg  
 
Nypremiär 11 september, Tornrummet. 

 

I shall not be entirely forgotten 
Den 16 september är det nypremiär för den sedan länge utsålda I shall not be entirely forgotten, en 
interaktiv soundwalk om teaterhusets minnen skapad i samarbete med Osynliga teatern. Med 
instruktioner i hörlurar rör sig besökarna runt i Dramatens lokaler och genom sina rörelser är de med 
och skapar handlingen. Under föreställningen omges de av tusentals ögonblick som är tagna i flykten, 
förbifarten eller i ensamheten. 
Osynliga Teatern består av Tomas Rajnai och Jens Nielsen, en konstnärsduo som arbetar med 
koreograferade akustiska upplevelser. I sina verk undersöker de gränslandet mellan performance och 
radioteater och bjuder in publiken till att bli en del av berättelsen. 

 

 



 
 

 

 
 

"Fascinerande röster om minnet" DN 
 
Röst Johan Holmberg 
Röst Ingela Olsson   
 

Manus och regi Tomas Rajnai, Osynliga Teatern  
Manus och regi Jens Nielsen, Osynliga Teatern 
 
Nypremiär 16 september, stora entréhallen 
 
 

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