
 

 

Pressmeddelande 2022-09-30 

Kulturhuset Stadsteatern Husby är platsen 
för framtidens scenkonst med 10 bloss 
innan 10 

Sedan i våras har Kulturhuset Stadsteatern arbetat med en grupp unga tjejer från 

Husby som ska sätta upp en egenskriven teaterföreställning. Det handlar om att röka 

vattenpipa, att vara tjej i orten och om något mystiskt i baksätet på bilen. 

Produktionen är den första som görs inom ramen för Scenen är din, ett koncept som 

syftar till att genomföra ungas kulturprojekt i Husby.  

 

- Jag tycker det är underbart att Kulturhuset Stadsteatern Husby, genom konceptet 

Scenen är din, blir en plats och en grogrund för framtidens scenkonst. 10 bloss 

berättelse har jag aldrig tidigare sett på en scen och jag är så glad att vi får möjlighet 

att visa den hos oss, säger Olof Hanson, Konstnärlig ledare på Kulturhuset 

Stadsteatern Husby. 

 

3 november kl.18.00 är det urpremiär för 10 bloss innan 10. Det är en nyskriven pjäs av och 

med fem tjejer om vardagen, shishan, vänskapen och det där mystiska i baksätet på bilen 

utanför kafét. Manus, regi och skådespeleri står Ayda Malik, Mariam Miyan, Johanna 

Darakan, Alice Sherif, Nisrin Berrada och Ella Sandberg för.  

 

Det hela började när de satt kring en vattenpipa, en shisha, tillsammans och ställde sig 

frågan “Vad hade hänt om vi la en vattenpipa på en teaterscen och någon skulle höra oss 

prata om allt det här?” 

 

- Vi vill att man tar med sig känslan av att alla kulturer ÄR välkomna på en teaterscen. 

Att vi med en vattenpipa på scen är konst, säger tjejerna bakom pjäsen. 

 

10 bloss innan 10 

En mörk höstkväll samlas fem tjejer på sitt vanliga vattenpipakafé. Det som skiljer denna 

kväll från andra är den plötsliga tidspressen. 10 bloss innan 10 är en nyskriven pjäs av och 

med fem tjejer om vardagen, shishan, vänskapen och det där mystiska i baksätet på bilen 

utanför kafét.  

 

Shisha är vår fika. Mellan blossen byggs inte bara relationer utan de djupaste tankarna, de 

mest lättsamma konversationerna, skratten. I en blandning av terapi, avlastning och stimuli, 

symboliserar shishan en ventil. 

 

Manus och regi står Ayda Malik, Mariam Miyan, Johanna Darakan, Alice Sherif, Nisrin 

Berrada och Ella Sandberg för. Det hela började när de satt kring en vattenpipa, en shisha, 

tillsammans och ställde sig frågan “Vad hade hänt om vi la en vattenpipa på en teaterscen 

och någon skulle höra oss prata om allt det här?” 



 

 

 

Scenen är din 

Scenen är din är ett koncept inom vilket Kulturhuset Stadsteatern hjälper unga att 

förverkliga sina konstnärliga idéer. Alla unga under 25 år är välkomna att ansöka till Scenen 

är din med sina kulturprojekt.  

 

Manus och regi  

Nisrin Berrada 

Johanna Darakan 

Ayda Malik 

Mariam Miyan 

Ella Sandberg 

Alice Sherif 

 

10 bloss innan 10 

Premiär 3 november 18.00 

Kulturhuset Stadsteatern Husby 

Producerad inom ramen för Scenen är din och med stöd av Kulturrådet. 

 

För pressfrågor kontakta:  
Carolina Oscarsson, Kulturhuset Stadsteatern Husby 
carolina.oscarsson@kulturhusetstadsteatern.se  
Tel 076-120 02 31 
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