
 

 

Pressmeddelande    
 

”Det som bubblar utanför institutionerna”  

− Fri scen fortsätter även i höst  
 

Dans, Marguerite Duras, lobbyister, Hertha Müller, försvunna barn och Titanic tar plats på Fri scen som 

går in på sin tredje säsong i höst.  

 

−Jag ser Fri scen som en framtidsscen. Här man kan se det nya inom scenkonst - det som bubblar utanför 

institutionerna, säger Olof Hanson, verksamhetsledare för Fri scen Stockholms stadsteater. 

 

Samarbetet med fria teatergrupper fortsätter även när vi blir Kulturhuset Stadsteatern. Hösten på Fri scen startar 

den 30 augusti med urpremiären av Titanic or The art of failure med svensktyska scenkonstföreningen Geist. 

En performanceföreställning om misslyckade och oförverkligade idéer. Galet blod och Where I end and you 

begin är två av Geists tidigare produktioner.  

 

Den 14 september gör dans för första gången entré på Fri scen när I hit the ground running får 

stockholmspremiär. Föreställningen är ett samarbete mellan Scenkonst Sörmland och Baxter Theatre från 

Sydafrika som ställer frågan: Är meningen med livet att arbeta mycket och vara en god konsument? Ensemblen 

består av dansare från Sydafrika och musiker från Sverige. Föreställningen följs av en snabbkurs i 

världsekonomi med fokus på sanningar och myter om tillväxt ledd av nationalekonomen Stefan de Vylder och 

författaren Kajsa Ekis Ekman. 

 

Hur påverkas våra hjärnor av reklam och lobbyister? Hur självständiga är vi egentligen? Hur formas våra 

åsikter? Om det handlar Teater Barbaras nyskrivna Åsiktsmaskinen som får urpremiär på Bryggan 23 

september. 

 

I oktober är det premiär för två säregna författarskap i monologform. I Smärtan får vi se Anita Ekström som 

Marguerite Duras (16 oktober). Novellen är dramatiserad av Lucas Svensson och för regi står Rikard Johansson. 

Uppsättningen blir det första uppförandet på svenska. I novellen skildrar Marguerite Duras sin tid i Paris under 

krigsslutet då hon väntar på livstecken från sin man som sitter internerad i Dachau. I ett skede då allt är ställt på 

sin ända, förmår Duras rannsaka sig själv och samhället omkring henne. Vad som slutligen krävs för att få 

mannen tillbaka till livet, kommer att förändra dem som människor. 

 

Hertha Müllers självbiografiska Hjärtdjur i en scenisk bearbetning av och med Lena Carlsson får premiär den 

19 oktober. I Hjärtdjur får vi följa Müller från åren på gymnasiet till utresan till Tyskland, ungdomsåren, mötet 

med vännerna, de förbjudna böckerna, längtan ut, förhören och försöken att uthärda det totalitära förtrycket.  

 

13 november får hyllade Karmer kring blå stockholmspremiär. Karmer kring blå är ett unikt samarbete mellan 

modern dans, folkmusik och folkdans, filtrerat genom två konstnärskap, koreografen Örjan Andersson och 

kompositören Hans Appelqvist. Föreställningen är ett samarbete mellan RESiDans och Andersson Dance.  

 

Fri scen avslutar hösten med gruppen Stå!Gerillan vars vision är att stå upp i en värld som sitter. Efter publik- 

och kritikersuccén Men det skulle ni aldrig våga 2012 kommer de till Fri scen med nyskrivna 100 barn – en 

föreställning om alla de barn som sökt asyl i Sverige och sedan förvunnit med myndigheternas goda minne. I 

rollerna Gunilla Nyroos, Cecilia Milocco och Elin Söderquist. Premiär 30 november.                 

 

Övergripande information om Fri scen Stockholms stadsteater och pressbilder: 

Sofia Cherif sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se 
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För mer information om grupperna och intervjuförfrågningar: 

 

Titanic or The art of failure: Paul Garbers 0706-391 598, paulgarbers@gmx.de  

 

I hit the ground running: Annette Taranto, 0767-244 734 annette.tarantoaberg@dll.se eller Margareta Brilioth, 

0706526513 margareta.brilioth@dll.se 

 

Åsiktsmaskinen: Johan Selander 0706-686 495 johan.selander@teaterbarbara.nu   www.teaterbarbara.nu. 

 

Karmer Kring Blå: Magnus Nordberg, 0704-507 060 magnus@nordbergmovment.se 

 

Hjärtdjur: Lena Carlsson 0739-249 693 lenusjkanu@hotmail.com 

 

Smärtan: Rikard Johansson 0709-667 517 rikard.jp@ownit.nu 

 

100 barn: Denise Olsson 0737-622 699 denise.olsson@hotmail.com 
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