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Termen kammarspel övertog Strindberg från Max Reinhardt, som tänkte sig pjäser som i sin form motsvarade
kammarmusik, men Strindberg utvecklade begreppet. Det handlar framför allt om maximal enkelhet, intimitet
och sparsmakadhet vad gäller de storslagna effekter som utmärkte mycket av den äldre dramatiken. I övrigt
kan hans kammarspel anses inrymma element från såväl de naturalistiska dramerna som de mer modernistiska.
Pjäserna skrevs med Intima teatern i åtanke, och Strindberg numrerade själv sina kammarspel. Utöver de fem
numrerade kan man med utgångspunkt i formspråket även räkna de tidigare pjäserna Påsk och Holländarn som
kammarspel. Det första numrerade kammarspelet ("Op. 1") var Oväder, som följdes av Brända tomten, det
mest kända kammarspelet Spöksonaten, och Pelikanen. Till tematiken i Spöksonaten anknyter den aldrig
avslutade pjäsen Toten-Insel. Strindbergs sista kammarspel, opus 5, kom att bli julspelet Svarta handsken, med
premiär 1909. Denna pjäs har en betydligt ljusare prägel än de övriga kammarspelen. Oväder handlar om en
äldre herre, som försöker finna ålderdomens ro i ett fashionabelt bostadshus. Han fördriver tiden med att
småprata med Konditorn som har sin affär i huset och genom att spela schack med sin bror. Lugnet störs av att
en sångare flyttat in i våningen ovanför med sin hustru och ett litet barn. Plötsligt så rymmer sångaren med
Konditorns dotter och tar barnet med sig. Det visar sig att den övergivna frun är Herrns förra fru, som nu
förtvivlad ber Herrn om hjälp. Så småningom kommer dottern och barnet tillbaka med sångaren har försvunnit
för gott.

Händelserna ackompanjeras av ett åskväder. När pjäsen slutar är urladdningarna över, luften rensad och
höstens första lykta kan tändas.
SMHI har utfärdat en klass 1 vädervarning för hårda vindbyar från sent tisdag eftermiddag och kväll, främst i
… Digitala spåret är för dig som läser sfi - svenska för invandrare. Ingen välkomstkommitté kommer att
finnas på Ingmarsö under fredagen. Vädret i Sverige och världen. Här finns övningar och länkar till
språksidor på Internet. Bila i Europa. Blixtar. Vi har en av södra Sveriges finaste skytteanläggningar.
Skicka en insändare genom att fylla i forumläret på den här sidan. Surfar du vidare betyder det att du
accepterar du dessa cookies. Ingen välkomstkommitté kommer att finnas på Ingmarsö under fredagen. 13
december 2017 I 11 år har Blixtar. Var på sommarlovet hos min moster och morbror. En tropisk cyklon är ett
intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas
av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Vill du slippa gå ut i onödan i mörker och oväder. Svensk
ordbok online. Genom en knapptryckning kan du styra garageport, grind, markiser, belysning med mera.
SMHI har utfärdat en klass 1 vädervarning för hårda vindbyar från sent tisdag eftermiddag och kväll, främst i
… Digitala spåret är för dig som läser sfi - svenska för invandrare. Här finns övningar och länkar till
språksidor på Internet. Rhodos väder är bland det bästa i hela Grekland med sina 300 soldagar om året. Vill
du slippa gå ut i onödan i mörker och oväder. Gratis att använda.

