KINSKI OCH DÖDEN

En teaterföreställning
om livet och döden
fylld av oväntade
möten, musik, humor
och livsavgörande ögonblick.
Efter en roman av Melker Garay.
Dramatisering Kristofer Nilsson Ahlberg.
Bearbetning och regi Mats Huddén.
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"Kinski och döden"

En teaterföreställning om livet och döden
fylld av oväntade möten, musik, humor
och livsavgörande ögonblick.
Syskonen Josef och Margareta har inte träffats på många år.
En långfredagskväll träffas de och natten som följer fylls av
diskussioner, konfrontationer och gemensamma minnen.
Tankar om döden och modet att leva blir den stora frågan
som de har helt olika syn på.
Innehållet berör oss alla. Vi vet att vi ska dö.
Men vad innebär döden? Och hur ska vi leva?
“Kinski och döden” är en föreställning som kan kombineras med
samtal och utbildningar.

Efter att ha sett “Kinski och döden” i uruppförandet blev jag tillfrågad om jag kunde göra en
kortare turnéversion och regissera pjäsen. Med det spännande innehållet och den entusiastiska och begåvade ensemblen var valet lätt. Att bearbeta handlar om att välja och förenkla.
Jag har valt ut de mest avgörande mänskliga konfrontationerna mellan de båda syskonen.
De ger oss många igenkännande leenden och tankar.
Musiken förebådar och förstärker våra känslor och upplevelser.

Hur vill vi leva? Vad tänker vi om döden? Vi kan prata om det!
Mats Huddén Regissör

Efter en roman av Melker Garay
Dramatisering:
Bearbetning och regi:
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Målgrupp:
Speltid:
Spelyta:
Takhöjd (m):
Elkrav:
Byggtid / Rivtid (tim):
Pris:
Resa:

Vuxna, gymnasium
60 min
5 x 5 meter
2,5 m
2 x 10 A
2 tim / 1 tim
13 900 kr, 2:a fst. 13.000 kr samma dag och plats
50 kr/mil vi utgår från Norrköping, ev. tillkommer trakt. & logi
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