SLUTPRODUKTIONER 2020
TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ
I ett samarbete mellan dramatikerutbildningen och skådespelarutbildningen
på Teaterhögskolan i Malmö presenteras här examensstudenterna
2020. Dramatikerstudenterna har skrivit varsin pjäs som realiserats av
skådespelarstudenterna.
Det konstnärliga teamet har skapat ett gemensamt universum för de fyra
pjäserna och sammanfört dem till ett sammanhållet verk genom scenografi,
kostym och gestaltning.
Credits:
Pedagog/ regi: Fredrik Haller & Jörgen Dahlqvist
Scenografi, rekvisita och kostym: Sera Cederberg
Ljusdesign: Jörgen Dahlqvist & Mattias Alheim
Ljuddesign och föreställningstekniker: Mattias Alheim
Mask: Sandra Haraldsen
Ateljé: Eva Hedblom, Ranin Souliman
Scenteknik och verkstad: Jan Michelsen
Grafisk design & foto: Olof Werngren
Föreställningsfoto: Gianluca La Bruna
Porträttfoto: Daniel Karlsson
Producent: Kristian Anshelm
Tack till FILMBRUKET för videodokumentation och Malmö Opera för teknik och kostym.

När vi slår i asfalten är en inre dödlig roadmovie som aldrig rör på sig. En
föreställning om missbruk, hat, förvrängd verklighet och kärlek.
Tvillingparet Kit och David slår en kväll ihjäl sin mor och hamnar i en talkshow.
De drar efteråt till et hotel i Köpenhamn på Istedgade, var David påstår att han
kan skaffa dem pengarna, så att de kan fly och leva ut deras incestuösa kärlek
i Mexico. Men när piccolon Bob oombedd dyker upp med löften och gratis sprit,
står Kits missbruk i vägen för deras gemensamma dröm. Hur länge kan de
gömma sig från polisen, verkligheten och inte minst varandra.
Medverkande: Erik Svedberg Zelman, Pierina Rizzo, Alexander de Sousa

NÄR VI
SLÅR I
ASFALTEN
TRINE ROSA BONDE

Trine Rosa Bonde har sin bakgrund
som skådespelare och regissör och
regisserar både egna och andras pjäser.
Under 2019 skrev och regisserade hon
pjäsen Beast i för Scenekunstskolan i
Århus och i våras skrev hon monologen
Stalker för Helsingborg Stadsteater.
Stalker plockades upp av Dramaten för
projektet Osäkerhetens tid på. Trine
djupdyker ner i både det brutala, det
genanta och vackra i sina texter. Hon
är upptagen med den inre verklighete
och gestalter hudlöst allt det vi inte
vågar prata om.
Kontakt: trinerosabonde@gmail.com

INGEN
MANS
LAND

Ingenmansland. När nära vännen anklagats för ett brott upplever sig Martina
som i ett ingenmansland, i stånd att rita upp en egen gräns. Men var går
gränsen? Vem drar den? Och vad innebär det att kliva över den? Martina,
Martina och Martina är en. Kanske oss alla.
Medverkande: Hanna Carlsson, Felicia Löwerdahl, Simon Edenroth

KLARA HALLERSTRÖM
Klara Hallerström är intresserad av
att på olika sätt gestalta det inre livet,
av moraliska dilemman och de glapp
som uppstår när praktik och teori inte
går ihop. Hon har bland annat studerat
kreativt skrivande och journalistik på
Skurups folkhögskola och Biskops Arnö
samt reklam på Berghs och Beckmans.
Före sin tid på Teaterhögskolan har hon
bott, studerat och arbetat i Sverige
såväl som i London, på Mallorca och
i Chile. I framtiden vill hon fortsätta
utforska olika sätt att använda
skrivandet. Inom dramatiken och
utanför den.
Kontakt: klara.hallerstrom@hotmail.com

Vill du att vi stannar En sen torsdagskväll i en småstad, någonstans i Sverige.
Gymnasietjejerna Mirja och Alex befinner sig på en efterfest hemma hos den
äldre killen John som de har träffat på en bar tidigare under kvällen. Under
festen uppdagas det att John och Mirja har ett förflutet, åtminstone är det
vad Mirja påstår.
Medverkande: Alexander Lindberg, Livia Göttfert, Madeleine Ferraud Norberg

VILL DU
ATT VI
STANNAR
SOFIA VON SCHMALENSEE

Sofia von Schmalensee har sin
bakgrund i skönlitterärt skrivande och
har innan sin utbildning på Teaterhögskolan i Malmö studerat skrivande
vid Biskops-Arnö folkhögskola samt vid
Skurups folkhögskola. I sitt dramatiska
skrivande intresserar hon sig för
de mänskliga erfarenheter som kan
vara svåra att konfronteras med och
situationer som rymmer både allvar
och komik. Till hösten flyttar Sofia
till Stockholm för att frilansa som
manusförfattare inom teater och film/
radio/tv. Hon har också planer på att
regissera sina egna och andras texter.
Kontakt: sofia.schmalensee@gmail.com

DEN ONDA
DEN GODA
DEN SNYGGA

En hederlig sheriff och hennes unga fru försöker bekosta sina IVF-behandlingar
genom att sälj a lesbiska elexir. Deras första kund är Hollywoodstjärnan Gayle,
som i hemlighet lever ett dubbelliv som aktivist. Gayle planerar att störta den
onda ledaren Pumpkin, men för att göra det måste hon ha sheriffens hjälp.
Medverkande: Camila Bejarano Wahlgren, Erik Lennblad, Louise Åkerman

ROBIN N SPEGEL
Robin N Spegel tog examen från
dramatikerprogrammet 2017 och Den
onda, den goda, den snygga var Robins
examenspjäs. Pjäsen framförs nu
igen med skådespelarstudenter från
avgångesklassen 2020. Hon frilansar
sen dess med bas i Malmö med uppdrag
för bl.a. SR drama, Riksteatern och
Bataljonen. Just nu skriver Robin på
en actionmusikal för mellanstadiet till
Riksteatern och i höst är det premiär på
en dramatisering av Fucking Åmål som
Robin skrivit för Teater Västernorrland.
Robin driver också frigrupperna
kvalitetsteatern och CRUSH.
Kontakt: robinspegel@gmail.com
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