Urpremiär på Expressteatern i Malmö
lördagen den 28 februari
HÖST I FEBRUARI!
Hösten återvänder redan i veckan, då Expressteatern har urpremiär på Björnen som inte ville sova. Det
fjärde nyskrivna verket i gruppens svit om årstiderna, blandar mim, ord och interaktiv teater i en föreställning för barn från 4 år.
Lördagen den 28 februari kl.14 är det urpremiär på Expressteaterns föreställning Björnen som inte ville
sova. Pjäsen, som handlar om en liten björn på hösten, kommer att spelas fem gånger som familjeföreställning på Expressteaterns scen under våren. Tjugofem föreställningar kommer att spelas dagtid under
våren för barn i skolan och förskolan. Björnen som inte ville sova ges även på Teaterns Dag 28 mars i
Malmö samt på Skånsk Teaterdag 7 mars i Helsingborg.
När det blir kallt om hösten lägger sig alla björnar i ide för att vila. Men Lilla Björnen tycker att det är tråkigt att sova bort vintern. Hon vill åka till Spanien som sin kompis Fågeln! När Pappan har somnat, smyger Lilla Björnen ut ur boet och börjar ett långt äventyr... Pjäsen handlar om att hitta sig själv och att hitta
hem och berättas med mim, ord och musik.
Liksom Expressteaterns klassrumsföreställning Did I really?, är föreställningen interaktiv.
Publiken får vara med och spela olika figurer och miljöer i pjäsen samt bestämma vad som
händer Lilla Björnen på hennes resa!
BJÖRNEN SOM INTE VILLE SOVA
Urpremiär lördagen den 28 februari 2015, kl 14.00
Ide & dramaturgi: Ed Damron & Vidisha Mallik
Av & med: Ed Damron & Kajsa Englund
Regi: My Areskoug
Komposition & musik: Hugh Chandler
Scenografi & illustrationer: Anna Penna Sjölin
Kostym: Lena Jonsson & Sofie Nylund
Sömnad: Karin Oscarsson
Foto: Martin Lindeborg
Snickare: Edvin Svensson
Producent: Helena Johansson Strässle
Varmt välkommen på pressmöte
onsdagen den 25 februari kl 11.00
på Expressteatern, Rörsjögatan 26 i Malmö.
Det konstnärliga teamet kommer att finnas på plats och är
tillgängliga för intervjuer. Ensemblen visar upp några
scener ur föreställningen.

My Areskoug (regi) är utbildad på Mimlinjen, Danshögskolan i Stockholm.
Hon är frilans med inriktning på rörelsebaserad scenkonst. My har regisserat och skrivit flera pjäser i samarbete med olika teatrar, t.ex. 4e teatern, Teater Tre, Pantomimteatern och Byteatern. Björnen som inte
ville sova är Mys sjätte produktion på Expressteatern.
Hugh Chandler (musik) är frilansande gitarrist och tonsättare bosatt i Austin, Texas i USA. Han har gjort
musik till många av Expressteaterns uppsättningar, senast samtliga årstidsföreställningar.
Anna Sjölin (scenograf) har även gjort scenografi till Expressteaterns uppsättning Vinterns Hemlighet.
Hon arbetar som illustratör och konstnär.
Kajsa Englund (skådespelare) är utbildad vid Ecole Jacques Lecoq och Stockholms Dramatiska Högskola (Year of Physical Comedy). Kajsa har tidigare spelat i Expressteaterns uppsättningar Kerstin Blixt i
hetluften (2010) och Madame Pantalone och vattnet (2007) samt årstidsföreställningarna senast Vinterns
Hemlighet.
Ed Damron och Vidisha Mallik är Expressteaterns konstnärliga ledare. Utbildade vid Écoles Jacques
Lecoq i Paris, de har skrivit och medverkat i trettioen föreställning med Expressteatern.
Sviten om årstiderna
Björnen som inte ville sova är den fjärde uppsättning i Expressteaterns svit om årstiderna.
Tidigare produktioner i sviten har varit Vinterns Hemlighet (2014, regi: Areskoug), Badet (2013, idé/regi:
Mallik) och Prima Vera (2013, regihjälp Areskoug/Damron).
Vinterns Hemlighet hade urpremiär januari 2014, och har spelats på Expressteaterns scen för skolor och
offentlig publik under 2014-2015. Stumfilmsteaterföreställningen Badet turnerade i parker i Malmö och
Lund under sommaren 2013. Prima Vera har spelats för skolor och offentlig publik i de flesta kommuner i
Skåne sedan urpremiären 2013.

Bilder från föreställningen kommer att finnas på http://www.expressteatern.nu/press.html.
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