Hej!
Snart ska du se Expressteaterns teaterföreställning

På våren ser man allt som på nytt. Livet kommer åter, och man känner värme och glädje. Eller?
I en blandning av mim, ord och musik berättar Expressteatern om Vera, en tjej som har svårt att visa vem
hon är. Som en kameleont, anpassar hon sig till sina kompisar. Så kommer våren. Vera upplever att det
stormar både utifrån och inuti. Men solen kommer, det vet hon.
Rollen som Vera spelas av Kajsa Englund. De övriga sju rollerna spelas av Vidisha Mallik och
Ed Damron. Med hjälp av regissören My Areskoug skapade skådespelarna Prima Vera.
Barn från skolor i Malmö tittade på en del av våra repetitioner och kom med idéer och förslag.
Prima Vera är skriven för allt och alla som växer!
I föreställningen använder vi oss av både ord och mim. I mim utrycker man sig med hjälp av
kroppen. Ordet mim kommer från grekiskan, ”mimesis”, som betyder ”att bli”. Vi som spelar i
Prima Vera har studerat mim och teater i Paris, på Écoles Jacques Lecoq. My Areskoug, som har
regisserat, studerade mim på mimlinjen vid Teaterhögskolan i Stockholm. I föreställningen är det
mycket musik som skapar olika stämningar. Musiken har tonsättaren Hugh Chandler gjort, på
gitarr och synt. Han bor i Texas i USA...
-Du kan pröva att göra lite mim, om du vill!
Om du håller din hand avslappnad (med handflatan ner) och släpper ner den på skrivbordet, kan
du se att handen blir flat, som skrivbordet är. Försök att göra samma sak i luften bredvid
skrivbordet. Låtsas att du har ett osynligt skrivbord där. Håll handen högt, lite avslappnat och ta
ner handen till det osynliga skrivbordet. Då blir handen flat. När du lyfter den igen blir fingrarna
avslappnade , så du ”släpper” skrivbordet. Nu har du mimat!
-Vet du vad ordet primavera betyder? Ordet är spanskt, italienskt och latinskt. Slå gärna upp
ordet i en bok eller på internet! Vad tycker och känner du när du tänker på primavera?
-Vera är en tjej som har svårt att säga ifrån. Känner du också så ibland? Det gör vi vuxna!
Prima Vera är en av fyra uppsättningar Expressteatern gör om årstiderna. Sommaruppsättningen
Badet spelades utomhus i Malmö och Lund 2013, Vinterns Hemlighet spelades 2014-2015 och
Björnen som inte ville sova hade urpremiär i februari 2015.

