
Dramaten&-våren: Bruno K Öijer på Stora scenen,
extraföreställningar av Kärleken kommer att skilja oss åt och tema
integritet
Den 3 december släpps biljetterna till vårens Dramaten&-evenemang. Bland nyheterna märks Bruno K Öijer på Stora scenen, tre extrainsatta
föreställningar av den utsålda Joy Division-föreställningen Kärleken kommer att skilja oss åt och så är det nu klart att 2015 års röda tråd för
Dramaten& blir integritet. 

– Vissa kallar det delningssamhället, andra övervakningssamhället. Var drar vi gränsen för vår integritet? Förmodligen är många av oss inte ens medvetna
om att vi dagligen tummar på det. Vad gör det med oss?, säger Helena Seth, programansvarig för Dramaten&, om årets tema som följer upp tidigare års
djupdykningar i solidaritet och nationalism.

Dramaten& Integritet.
Under 2015 fokuserar Dramaten& på ämnet integritet. Ny teknik, ny information och nya gränser. Vem drar nytta av de digitala spår vi lämnar på internet?
Vad händer med barns integritet när föräldrar via gps kan se var de befinner sig? Hur personlig kan man vara i sociala medier? Hur mycket står vi egentligen
ut med att veta om varandra? Och hur känns det när den personliga sfären kränks? Temasatsningen görs i samarbete med Sveriges Radio och är en
fortsättning på tidigare temasatsningar som ungdomsarbetslöshet, klassfrågor, nationalism och solidaritet.

Mer information om programinnehållet släpps i februari. 

Bruno K Öijer på Stora scenen
Svensk poesis egen rockstjärna kommer till Dramatens stora scen. Bruno K Öijer gav nyligen ut diktsamlingen Och Natten Viskade Annabel Lee och har
under hösten turnerat för fulla salonger runt om i Sverige. 
Bruno K Öijer är en av Sveriges mest älskade poeter, känd lika mycket för sina vackra dikter som för sitt uttrycksfulla sätt att läsa dem. Han debuterade
1973 med Sång för anarkismen och har sedan dess gett ut ett flertal diktsamlingar.

9 februari 2015 klockan 19.00, Stora scenen

I shall not be entirely forgotten
Nypremiär för den tidigare helt utsålda interaktiva soundwalkupplevelsen I shall not be entirely forgotten, där minnen återskapas framför dina ögon. 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.  Ett samarbete mellan Dramaten& och Osynliga teatern.

Nypremiär 18 feb, kl 17.50, Entréhallen

Kärleken kommer att skilja oss åt – extraföreställningar
Efter det stora publiktrycket släpps nu tre extraföreställningar av livemusikföreställningen Kärleken kommer att skilja oss åt.  Föreställningarna ges kvällstid
med start klockan 21.00. Upplev Joy Divisions musik som en levande musikvideo. Sju av bandets låtar, översatta till svenska av författaren Sara Stridsberg,
framförs och gestaltas på scen med visuella tolkningar. Grammisbelönade bandet Tonbruket spelar live tillsammans med skådespelarna Andreas Rothlin
Svensson, Sanna Sundqvist, Maia Hansson Bergqvist, Eric Stern, Nina Zanjani och Sofia Pekkari.

Medverkande Andreas Rothlin Svensson, Sanna Sundqvist, Maia Hansson Bergqvist, Eric Stern, Nina Zanjani och Sofia Pekkari
Av Joy Division i översättning av Sara Stridsberg
Regi Sally Palmquist Procopé 
Idé och koncept Sally Palmquist Procopé, Mats Sahlström, Stefan Johansson
Scenografi Mats Sahlström
Musikaliskt arrangemang Stefan Johansson
Musiker Tonbruket Johan Lindström, Martin Hederos, Dan Berglund, Ola Hultgren

Urpremiär 13 maj 2015, Lejonkulan

Lunchpoesi& livemusik
Ta en paus med poesi på Dramaten. Nu i samarbete med Kungliga Operan som står för musiken. Vårens program utgår från djurens värld – katt, fågel, fisk
och insekt. Program: Hannes Meidal.  Lunchsmörgås och kaffe ingår i priset. Servering från 11.30.

Katt
Dessa eldting bland all mänskotamhet
Medverkande: Adam Pålsson, Nina Zanjani och Per Svensson. Från Kungliga Operan: Tora Thorslund, trumpet och Calle Jakobsson, tuba

6 februari, Lejonkulans foajé

Fågel 
När vilar de? När hämtar de mod?
Medverkande: Melinda Kinnaman, Sanna Sundqvist och Eric Stern. Från Kungliga Operan: Staffan Mårtensson, klarinett och Jan Adefelt, kontrabas.

6 mars, Lejonkulans foajé



Fisk
Svarslös som en utbrunnen sol
Medverkande: Hamadi Khemiri, Livia Millhagen och Lena Endre. Från Kungliga Operan: Marianne Eklöf, mezzosopran och Stefan Bojsten, piano

10 april, Lejonkulans foajé

Insekt 
Som en flygande, fredlig honungsstilett
Medverkande: Ana Gil de Melo Nascimento, Shebly Niavarani och Nanna Blondell. Från Kungliga Operan: John Erik Eleby, bas och Mattias Holmström,
piano. 

8 maj, Lejonkulans foajé

Hemlängtan
”Man förstår inte mycket vad det vill säga att lämna hemmet, och bege sig till ett främmande land för att där bli en flykting.”

Nu ges en ny chans att uppleva Utvandrarnas hemlängtan. En liten ensemble ur Romeo & Julia Kören tar med oss på ett besök i Kristinas och Karl-Oskars
musikaliska samtid. Musiken speglar det arv som svenskarna tog med sig från Sverige och den kultur de mötte i det nya landet.
Autentiska brev skildrar frimodigheten och glädjen i att söka sitt nya liv i Amerika men också hur det kändes att aldrig kunna vända tillbaka till
moderlandet. Spelas i den vackra miljön i Paulicaféet.

20 januari kl 17.30, Paulicaféet

Biljetterna släpps kl 09.00 den 3 december på Dramaten.se. Biljettkassan öppnar kl 12 
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