
  
 

Dramaten initierar två digitala projekt med svenska och europeiska 

teaterhus  

Med anledning av vårens extraordinära händelser har Dramaten initierat två dokumentära projekt 

som ska publiceras på Dramaten Play. Ett nationellt samarbete med nitton svenska teatrar med 

titeln ”Osäkerhetens tid”, samt ett internationellt samarbete mellan Dramaten och åtta europeiska 

teatrar med titeln ”Stories from Europe” som bygger på vittnesmål från människor som arbetar i 

samhällsbärande funktioner.   

”En ganska skev start för mig att bli ny ledare för ett helt stängt teaterhus. Men att på riktigt 

undersöka Dramatens position som nationalscen är ett av mina huvudmål och därför känns det 

väldigt bra att omedelbart kunna iscensätta både ett rikstäckande nationellt och ett internationellt 

projekt - även om än så länge, endast i digital form. Precis som det publikuppsökande projektet vi 

påbörjade förra veckan, hoppas jag att det sammantaget kan bli en bra startpunkt för mitt fortsatta 

arbete med Dramaten och ensemblen", säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare 

för Dramaten.  

Osäkerhetens tid – ett nationellt digitalt monologprojekt 

Under vinjetten Osäkerhetens tid samarbetar nitton teatrar i hela landet för att på Dramaten Play 

och teatrarnas egna hemsidor, publicera en serie monologer med nyskrivna texter, av lokalt 

förankrade upphovspersoner, gestaltade av skådespelare på plats. Texterna ska förmedla olika 

perspektiv och intryck från livet under en pandemi, det kan vara allt från saklig lägesrapport till en 

utopisk fantasi eller dystopisk framtidsspaning. Dramatens bidrag skrivs av Athena Farrokhzad. 

Medverkande teatrar:  

Backa Teater (Göteborg) 

Dalateatern (Falun) 

Dramaten (Stockholm) 

Folkteatern Gävleborg (Gävle) 

Giron Sámi Teáhter (Kiruna) 

Helsingborgs stadsteater (Helsingborg) 

Länsteatern på Gotland (Visby) 

Malmö Stadsteater (Malmö) 

Norrbottensteatern (Luleå) 

Oktoberteatern (Södertälje) 

Regionteater Väst (Borås/Uddevalla) 

Scenkonst Sörmland (Eskilstuna) 

Smålands Musik & Teater (Jönköping) 

Teater Halland (Varberg) 

Teater Västernorrland (Sundsvall) 

ung scen/öst (Linköping) 

Västerbottensteatern (Skellefteå)  

Västmanlands Teater (Västerås) 



Örebro länsteater (Örebro) 

Premiär på Dramaten Play lördagen den 6 juni. 

Stories from Europe: Crisis and Reflection 

I ett europeiskt teatersamarbete inom nätverket Mitos21 kommer anonyma sjuksköterskor, städare, 

taxichaufförer och andra personer som arbetar i olika samhällsbärande funktioner att få tala fritt ur 

hjärtat om en ytterst ovanlig tid. I korta, filmade monologer framför teatrarnas skådespelare de 

intervjuades personliga och existentiella berättelser. Filmerna kommer att textas till engelska och 

visas via de medverkande teatrarnas digitala kanaler. Dramaten är initiativtagare till projektet och 

bidrar med två filmer.  

Medverkande teatrar:  

Berliner ensemble (Berlin/Tyskland) 

Burgtheater (Wien/Österrike) 

Det Kongelige Teater (Köpenhamn/Danmark) 

Dramaten (Stockholm/Sverige)  

Katona Jozsef Theatre (Budapest/Ungern) 

National Theatre (London/England) 

Teatre Iliure (Barcelona/Spanien) 

Teatro Stabile (Turin/Italien) 

Thalia Theater (Hamburg/Tyskland) 

Premiär på Dramaten Play fredagen den 12 juni. 

 

 

https://mitos21.com/#1.

