
Katt- och råttalek på Pinters pensionat
Thommy Berggren sätter upp sin tredje Pinterföreställning på Stockholms stadsteater.
I rollerna Ingvar Hirdwall, Gunilla Nyroos, Shanti Rooney, Peter Andersson, Reine
Brynolfsson och Lisa Wollter. Premiär på Stora scenen 25 mars.

Det äldre paret Meg och Petey har ett litet bedagat pensionat vid kusten. De har bara en
enda gäst, Stanley. Han har varit pianist men går nu aldrig ut. Meg behöver Stanley, hennes
största rädsla är att han ska försvinna.
Så dyker det oväntat upp två män som nya gäster. De vill till varje pris ordna ett
födelsedagskalas för Stanley. Själv påstår han att han inte fyller år. Men kalas blir det och
plötsligt bryter helvetet lös i det lilla huset.

Efter framgångarna med Fastighetsskötaren (2001) som även sändes i Sveriges Television och
Hemkomsten (2006) tar sig Thommy Berggren nu an Pinters genombrottspjäs Födelsedagskalaset.
Harold Pinter är Thommy Berggrens favoritdramatiker i modern tid och under årens lopp kom de att
bli goda vänner. Harold Pinter föreslog ett flertal gånger att Thommy Berggren skulle sätta upp
Födelsedagskalaset.

− Det kom hela tiden annat i vägen, men det brev jag fick av Pinter en tid före hans död gjorde att jag
slutligen bestämde mig. I brevet bad han mig än en gång att sätta upp Födelsedagskalaset. När en
vän och ett geni kommer med ett så lockande förslag så är det bara att göra som han säger, säger
Thommy Berggren.

− Att gå in i Pinters pjäser är som att gå in i en mörk grotta. När man suttit där ett tag vänjer sig
ögonen och plötsligt glimmar något till. Man börjar förnimma saker som knivskarpt träffande berättar
om de valmöjligheter och svårigheter som det innebär att vistas i livet. Hans pjäser träffar oss ofta rakt
i nervsystemet.

Harold Pinter fick Nobelpriset i litteratur 2005 tre år före sin död. Födelsedagskalaset är ett av hans
tidigaste verk, han var bara 26-27 år när han skrev den.

För mer information kontakta:
Sofia Cherif, tel: 08-506 20 223 eller 0739-730 220
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se

Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp
Föreställningsbilder finns att hämta från den 22 mars.
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FÖDELSEDAGSKALASET
EN SVART KOMEDI AV HAROLD PINTER

Premiär 25 mars 2010 på Stora scenen

Av Harold Pinter
Översättning Carl-Olof Lång och Sigbrit Mann
Regi Thommy Berggren
Scenografi och kostym Peter Holm
Ljus Alarik Lilliestierna
Ljud John Lindell och Tomas Florhed
Mask Siv Glans Molin

Medverkande på scen
Petey Ingvar Hirdwall
Meg Gunilla Nyroos
Stanley Shanti Roney
Goldberg Peter Andersson
McCann Reine Brynolfsson
Lulu Lisa Wollter


