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Det enda könet på Västmanlands Teater
Premiär den 17 februari kl. 19.00 för en underhållande och viktig tolkning av boken Det enda könet.
I vår har Västmanlands Teater politik som tema. Därför ger vi tillsammans med Shake it Collaborations en
föreställning baserad på den bästsäljande boken om marknadsekonomins uppgång och fall - Det enda könet, av
Katrine Kielos. Föreställningen görs som en ljudbok i live-format.
På scen står Dag Andersson som i våras gjorde den rosade musikalen Skippin´through the graveyard, en
samproduktion mellan Västmanlands Teater och Bastard produktion. Dag berättar:
- Det enda Könet är en fantastisk bok som känns oerhört viktig att uppmärksamma precis just nu. Det är valår i
år och det är avgörande att vi väljer utifrån insikt om vad dagens samhälle bygger på. Oavsett vilket parti du
brukar ge din röst till. Och precis som boken är föreställningen både utbildande, upprörande och underhållande!
Efter det här kommer du ha koll och argument. Inga fler hemligheter.
Under föreställningen serveras det såväl varma kanelbullar som iskalla fakta. Vem som helst kan se att det
förmodligen barkar åt skogen. Men skogen är en fin plats och kanske ser vi den inte för alla träd?
Föreställningen spelas både som kvällsföreställning och i nedkortad version som soppteater.
- Mixen av underhållning och viktiga ekonomiska frågeställningar är precis den typ av mervärde teatern vill
erbjuda. Tack vare Katrine Kielos text och ett samarbete med den innovativa gruppen Shake it Collaborations
skapas en originell föreställning som väcker funderingar både kring egna prioriteringar i livet och hur vi
människor bygger vårt samhälle, säger Kajsa Giertz, teaterchef på Västmanlands Teater.
Speldatum
17/2 Premiär
18/2 Kvällsföreställning
5/3 Soppteater
8/3 Kvällsföreställning
17/3 Kvällsföreställning
18/3 Kvällsföreställning
19/3 Soppteater
21/3 Kvällsföreställning
24/3 Kvällsföreställning
25/3 Kvällsföreställning
På scen Dag Andersson
Regi Tove Sahlin
Kostym Shake it Collaborations och Västmanlands Teaters kostymavdelning
Ljus Shake it Collaborations och Anders Lundkvist
Mask Shake it Collaborations
Fotografi Shake it Collaborations
En ljudbok kommer att spelas in under spelperioden för att sedan finnas till försäljning.
Pressbild hämtas här: http://vastmanlandsteater.se/press/
För pressfrågor kontakta marknadskommunikatör Kajsa Ståhl.
Tel +46(0)21-470 41 07; +46(0)73 654 41 30. kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se.
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