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När Marie Göranzon får frågan om hur det var i början av hennes teaterliv så berättar hon att hon bara söp in
allt runt sig. Det fanns en sorts omedvetenhet i det man gjorde, en charm. Sedan kom arbetet efter sju år då
hon började iaktta sig själv. Vad är det jag gör? Varför gör jag så? Jag fick jobba med jobbet och då blev det
omedelbart svettigare och mer ångestfyllt. Och när Evabritt Strandberg svarar på frågan om hur hon arbetar, så
handlar det om att hon absolut inte vill ha pauser, hon vill bara jobba. Det finns inga mellanlägen. Allt mer vill
hon ha ett starkt samarbete med regissören och får hon det så blir jag en dröm att jobba med. Men om någon
kör över mig och inte vill ha en dialog kan jag vara ganska jobbig. När Eva Bergman ska berätta om hur hon
regisserar så kommer historien om när hon ringde fotbollsspelaren Torbjörn Nilsson för att lära sig bygga ett
teaterlag. "Jag är väldigt publikmedveten.
Om man inte tänker att någon vill titta, utan bara gör konst för konstens egen skull ... Nej, det är inte min grej.
Jag tänker alltid: Vem vill se detta? Vill jag se det?" Stig Hansén föddes i Malmö 1954, bodde länge i
Göteborg, och bor nu i Stockholm. Han är författare, dramatiker och kulturjournalist på heltid sedan 1980.
Han har skrivit reportageböcker, pjäser, romaner, thrillers, noveller, debattböcker, bokporträtt av politiska

tänkare, musiker och journalister, biografier och ett flertal böcker om konsten att skriva.
Träffa några av våra mest välkända och uppskattade röster som nu åker hem efter år på. Att våga tro att man
är värd att älska mitt bland fulhet och krångel Kan en kärlek som börjar spira mellan två röster, två själar tåla
ett verkligt möte och överleva neuroser, övervikt och. Lars Molins tid på teatern var en fin tid. Regi: Kajsa
Reicke Vi har premiär den 25 maj på Tantteatern, spelar där. E-postadressen publiceras inte. 50 LIVET. Vi
rör oss mellan det privata och det arbetande livet,. Är hockeydomaren glåpordens slasktratt. n bjuder på
spännande lyssning för alla som är intresserade av livet i skärgården och hur de tio kvinnorna har formats.
Idag är hon chef på Kungliga dramatiska teatern. Problemet med så kallad malvertising är växande och måste
tas på allvar. Jag kan rädda eller göra livet friskare för en annan människa. Logga in för att reservera. På
vilket sätt har du gjort din vilja till donation känd.
Ett av ställen man spelade på var Backa Kulturhus som gav teatern dess.
– Att vara anställd på teatern kan. 'Ännu chocktillstånd på teatern' - Malou Efter tio Malou. Genom att
reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.

