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Västmanlands Teater intar Dramaten i ett
samtal om nationalism
I föreställningen Jag vill leva jag vill dö i Sverige som visas på Dramaten måndag 8
september, framförs utdrag och texter ur nyskrivna föreställningar från sju av landets
länsteatrar. Västmanlands Teater i samarbete med Troja Scenkonst framför en scen ur
Den svenska demokratins historia. Temat är nationalism.
Dramaten har under 2013 och 2014 fokuserat på ämnet nationalism med en serie gästspel, samtal
och en uppmärksammad temakväll. Nu har landets länsteatrar bjudits in för att skapa en bild av
läget runt om i Sverige. Västmanlands Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Länsteatern på Gotland, Scenkonst Sörmland, Giron sámi teáther, Regionteater Väst och
Dalateatern medverkar med tio minuter långa utdrag ur nyskrivna stycken framförda av
skådespelare och dansare från länsteatrarna. Föreställningen livestreamas på Dramatens och
Länsteatrarnas webbplatser.
Cicilia Sedvall och Angelica Prick (praktikant från Götebrogs teaterhögskola) från
Västmanlands Teater gör en scen ur Den svenska demokratins historia som handlar om hur
gränsen för vem som anses vara en medborgare/människa har förskjutits genom Sveriges historia
i regi av Lisa Färnström.
Inom ramen för klassrumsföreställningen Den svenska demokratins historia som hade premiär
våren 2015, släpps nu en film. Filmen Till svenska folket har officiell premiär på Dramaten den 5
september, men den 30 augusti finns möjligheten att se en förhandsvisning på
FilmfestiVALET på Elektra.
Till svenska folket är en del av ett större samarbete mellan Västmanlands Teater, Troja Scenkonst,
Unga Dramaten, Uppsala Stadsteater, Riksteatern och Södertörns högskola.

Mer om föreställningen Jag vill leva jag vill dö i Sverige:
http://vastmanlandsteater.se/forestallningar/forestallningar-pa-turne/jag-vill-leva-jag-vill-dosverige/
På ovanstående webbadress kommer även Jag vill leva jag vill dö i Sverige att livestreamas.
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