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Staffan Valdemar Holm bjuder på
tragikomiska kortpjäser
Månen och de andra planeterna består av sexton fristående kortpjäser med urpremiär
på Kulturhuset Stadsteatern den 22 april. Nio skådespelare, däribland Lennart Jähkel
och Ann Petrén, gestaltar 80 roller, i lika många kostymer, under en och samma kväll
på teatern. Gemensamt för samtliga pjäser är de absurda, komiska och dramatiska
vändningarna som dyker upp i till synes vardagliga situationer. För regin står Staffan
Valdemar Holm.
– Med dramoletter ges publiken utrymme att ogilla en pjäs och älska en annan. Gillar man
inte en så kommer det raskt en ny. Med det här formatet vill jag undvika den traditionella
teaterformen där publiken lätt blir fast som gisslan, säger Staffan Valdemar Holm.
En man hoppar från en balkong på en lägenhetsvisning i Hammarby Sjöstad, någon har
kastat blommor och slitit av kablar på Sollidenscenen, en man på Kronofogdemyndigheten
har gråtit i 55 år. Undergången tycks nära och kanske lurar katastrofen runt hörnet. Med
Månen och de andra planeterna utmanar Staffan Valdemar Holm de dramatiska
förväntningarna. Här lämnar han helt den klassiska pjäsuppbyggnaden där publiken får lära
känna karaktärerna under en introduktionsfas, vidare in i en plot, en konflikt en upplösning
och ett slut.
– Teatern är den perfekta arenan för fantasin vilket jag tycker vi utnyttjar för lite. När jag nu
börjat räkna ner i antal föreställningar jag har framför mig, vill jag utnyttja min tid till att visa
vad teater faktiskt kan vara, fortsätter Staffan Valdemar Holm.
Typiskt för Holms kortpjäser i Månen och de andra planeterna är känslan av att alla
situationer i vardagen kan vända på noll sekunder. En känsla vi är bekanta med idag, men
som var mer främmande när manuset skrevs innan pandemin. Pjäserna spänner mellan tre
minuter och tjugo minuter och presenteras i två akter.
Med Månen och de andra planeterna återkommer Staffan Valdemar Holm till Kulturhuset
Stadsteatern efter publik- och kritikersuccén Snövit från 2018. Bente Lykke Møller ansvarar
för scenografi och kostym även denna gång. Staffan Valdemar Holm har genom åren
regisserat teater och opera på några av de största scenerna i Europa och var senast
generalintendent på Düsseldorfer Schauspielhaus. Dessförinnan var han teaterchef på
Dramaten i Stockholm.

Månen och de andra planeterna
Av: Staffan Valdemar Holm
Regi: Staffan Valdemar Holm
Scenografi: Bente Lykke Møller
Kostym: Bente Lykke Møller
Ljus: Torben Lendorph
Ljud: Camilla Näsström
Mask: Johanna Ruben
Medverkande:
Ann Petrén, Lennart Jähkel, Sven Ahlström, Linus Troedsson, Sandra Huldt, Ann-Sofie
Rase, Per Sandberg, Mia Blomberg* och Varja Berg*.

*Praktikant från Teaterhögskolan i Luleå.
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