
Pressmeddelande från Dramaten& 29 september 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.  

 

Solidaritet höstens tema med gästspel, 
live-podcast och kortfilmer 
Mattias Anderssons Acts of Goodness gästspelar, Liv Strömquist och Caroline Ringskog 
Ferrada-Noli livesänder En varg söker sin pod och partiledare får ny skepnad i 
kortfilmsformat när Dramaten& i samarbete med Sveriges Radio undersöker vad 
solidaritet är.  
 
Vad är egentligen en solidarisk handling? Och när riskerar den att bli osolidarisk? Dramaten&, i 
samarbete med Sveriges Radio, fokuserar under hösten på temat solidaritet. Acts of Goodness 
från Backa Teater gästspelar på Dramatens stora scen, Tendens i Sveriges Radio P1 spelas in 
inför publik i Marmorfoajén och Liv Strömquist och Caroline Ringskog Ferrada- Noli livesänder 
Expressens podcast En varg söker sin pod. Sveriges Radio sänder dessutom under hela hösten en 
rad program som anknyter till solidaritet. 

Temat inleds på Dramatens webbplats med en serie kortfilmer där riksdagspartiernas 
partiledare/språkrör (gestaltade av skådespelare) pratar om vad solidaritet betyder för dem. 
Filmerna går att se på dramaten.se från och med den 6 oktober. 

Pampig avslutning på temat blir det den 8 december när Spoken word, efter att ha fyllt 
Lejonkulan, Målarsalen och Lilla scenen till bristningsgränsen, nu intar Stora scenen med nya 
röster och tankar. 

Solidaritet är en fortsättning på Dramaten&:s uppmärksammade temasatsningar om bland 
annat ungdomsarbetslöshet, klass och nationalism. 

 
Acts of Goodness 
Backa Teater gästspelar med sin hyllade föreställning Acts of Goodness, där dramatikern och 
regissören Mattias Andersson vänder och vrider på begreppet godhet. 
13 oktober, kl 18, 30, Stora scenen 
14 oktober, kl 12.00, Stora scenen (Skolföreställning) 

 
Tendens i Sveriges Radio P1  
Efter föreställningen Acts of Goodness spelar P1 in ett samtalsprogram inför publik i 
Marmorfoajén. Programmet sänds den 15 oktober. Fri entré till samtalet.  
Radiosamtal, 13 oktober, kl 20-22, Marmorfoajén 

 
En varg söker sin pod 
Serietecknaren Liv Strömquist och författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli spelar in och 
livestreamar Expressens populära podcast En varg söker sin pod inför publik på Målarsalen. 
Temat för samtalet är solidaritet. Avsnittet livestreams på dramaten.se och expressen.se, i 
samarbete med Unga Dramaten. Liv Strömquist är dubbelaktuell på Dramaten; hennes pjäs Liv 
Strömquist tänker på dig! spelas för utsålda salonger på Elverket/Unga Dramaten. 
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31 oktober, kl 19.00, Målarsalen 
Fri entré, biljetterna delas ut 45 min innan i Målarsalens foajé. 

 
Spoken word  
Spoken word på Stora scenen! De populära spoken word-kvällarna, där vi får höra unga röster 
läsa egenskrivna texter, började på Lejonkulan men fyller nu Stora scenen. Den här kvällen får vi 
höra texter på temat solidaritet. 
8 december kl 19.00, Stora scenen 
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