PRESSMEDDELANDE

Kära Nån!
Urpremiär: Lördagen den 9 mars kl 14.00 på Rörsjögatan 26 i Malmö.
I KÄRA NÅN! möter ni Viola, en pigg ungdom på åttio år, och Marit från Härlig Hem Hjälp, som vänder upp och
ner på Violas liv. Viola är en egensinnig kvinna med stark vilja och ett rikt liv bakom sig; hon tycker om att
minnas, att plocka med sina saker och lådor, medan Marit vill att allt ska vara städat och fint. Genom komiska
förvecklingar och fysiskt spel berättas om hur roligt man kan ha trots att man är olika.
KÄRA NÅN! berättas med mim, ord och musik och vänder sig till barn 5-7 år. Kära Nån är skriven av Ed Damron
och Vidisha Mallik, Expressteaterns konstnärliga ledare, efter interjvuer med äldre människor om deras liv. Under
skrivprocessen har ett flertal grupper av barn från Malmö tittat på scener skapade utefter de äldres berättelser.
Kära Nån! undersöker likheterna i de äldres liv och barnens situation, inte minst viljan att bestämma över sitt eget
liv, eller rätt till sin egen lek.
Föreställningens musik är skapad av Hugh Chandler, tonsättare från Austin Texas. På scen ses Vidisha som Viola,
och Victoria Dedekam som Marit och övriga roller. Victoria har tidigare spelat med i Expressteaterns uppsättning
Ömhjärtad. Vidisha spelar även under våren i föreställningen Pladask - ett undervattensäventyr (tillsammans
med Lena Bruun Bondeson och Björn Sällqvist). Ed Damron har regisserat tillsammans med My Areskoug; duon
har tidigare samregisserat Expressteaterns föreställningar Bakverket och Prima Vera. Scenografi och kostym skapas av Karin Lindahl Oscarsson och Anna Sjölin, som även arbetat med Expressteaterns senaste uppsättningar,
Pladask och Ömhjärtad.
Fotograf Martin Lindeborg.
Länk till pressfoto: http://www.expressteatern.nu/press/pressmaterial-kara-nan/

Föreställningen spelas lördagar för familjepublik på Expressteaterns scen den 9 mars, 16 mars (Teaterns dag) och
23 mars, och för ung publik från Malmö kommun i veckorna under mars och april månad. Vårens spelperiod
avslutas med ett gästspel för förskolebarnen i Höör 29 april.
KÄRA NÅN! kommer att turnera under 2019 och 2020
För fullständigt spelschema se: http://www.expressteatern.nu/barnteater/kalendarium/

För mer information kontakta: Kajsa Littgren, producent,
040-12 41 11/ kontor@expressteatern.nu
Expressteatern skapar och spelar barnteater med ett fysiskt teaterspråk där en gest eller rörelse kan säga mer
än ett ord. Med egen scen i centrala Malmö spelas föreställningar både hemma och på turné. Expressteatern,
som bildades 1986 i Paris, har skapat närmare 40 originaluppsättningar, varav merparten för barn och
ungdomspublik.

