
 

 

Pressmeddelande 2021-09-13  

VÅREN VAKNAR  

 

 
Kåthet, rädslor och sökande efter vem man är och vill vara. I Våren vaknar 
utforskas de yttersta gränserna för samtycke, begär till det som skrämmer och 
försök att navigera krav som är omöjliga att leva upp till. Mitt i en 1800-
talsfantasi gör ett gäng ungdomar allt de kan för att försöka fatta sig själva, 
varandra och kämpar för att överleva. 
 
Våren vaknar skrevs 1890 av dramatikern Frank Wedekind och skapade kaos redan 
vid sin urpremiär. Unga människors sexualitet och ambivalens tolererades inte. 
Moralen kring sexualitet och identitet må vara annorlunda än för hundra år sen men i 
Robin N Spegels nya bearbetning av klassikern ser vi att det fortfarande bränner till 
när begärets och livets villkor utmanas och tas på allvar. 
 
Detta är en föreställning för alla som tvivlar eller någonsin tvivlat på den de är. Alla 
som brottas eller någonsin brottats med att fatta vad som gör en kåt. Alla som 
någonsin gjort fel och försökt rätta till det utan att lyckas. Alla som någonsin kastat 
sig ut i det okända för att falla pladask. 

Regissören bakom succén Låt den rätte komma in är tillbaka på Kulturhuset 
Vällingby med en kroppslig och sinnlig föreställning. Om du gillade Låt den rätte 
komma in så kommer du älska Våren Vaknar. 
 
Föreställningen rekommenderas för alla över 15 år. 



 

 

På scenen 

Melchior Elin Skarin 
Wendla Doreen Ndagire 
Moritz m.fl Oliver Andersson 
Ilse m.fl Eva Johansson 
Thea m.fl Victor Ström 
Martha m.fl Nora Ericsson 

Produktion 

Av Frank Wedekind 
Bearbetning Robin N Spegel 
Översättning Frederik Sjögren 
Regi Johan Paus 
Scenografi och kostymdesign Jenny Ljungberg 
Komposition Pekka Tuppurainen 
Ljussättning Tobias Hagström-Ståhl 
Dramaturg Mia Winge 
Dramapedagog Elin Callmer 
Foto: Arvida Byström 

Välkommen! 

PS – Vill du göra ett förhandsreportage, komma på premiären eller gå en annan 

dag? Maila oss så löser vi det ❤ 

KULTURHUSET VÄLLINGBY 

En del av Kulturhuset Stadsteatern. Västerorts mötesplats för kultur hittar du i det K-märkta 

huset Trappan. Här kan du ta del av teater, dans, samtal, litteratur, konst av unga 

konstnärer, stand-up, poesi och workshops, med stark lokalförankring och fokus på unga 

vuxna. Förutom stora scenen finns två salar för bland annat dancehall-klasser. 
 
 
Övrigt program för hösten se https://kulturhusetstadsteatern.se/vallingby 
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