
Concha tu madre
Teaterhallen kl 15.00 
Tomelilla 
Fri entré (men förboka)

Handlar om två latinamerikanska killar som job-
bar på ett bygge. Den ene är papperslös, den 
andre svensk medborgare. Komplikationer upp-
står när en förman vill kontrollera deras legitima-
tioner. En pjäs om drömmar och lojalitet.

Av America Vera-Zavala 
Regi: Gustav Deinhoff. 
Medv: Jonatan Rodriguez, Martin Aliaga, Benja-
min Moliner.

Fyra pjäser om Sverige 
och det nya Europa

FREDAG
13 APRIL

Förköp & bokning
Bokvaruhuset, Simrishamn, 0414-102 50 
Niklas Närbutik, Tomelilla, 0417-101 61

Mer info
www.simteater.se 

www.tomelillateaterforening.se

Riksteatern besöker Österlen på olika platser med 
fyra nyskrivna pjäser som går under samlings-
namnet Den polske rörmokaren. De utgår från 
journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade 
artikelserie i Dagens Nyheter om Vaxholmskonflik-
ten. I den satte han strålkastarljuset på den svens-
ka modellens baksida, symbiosen mellan arbetsgi-
vare och fackföreningar och vårt förhållande till det 
”gränslösa” Europa.

Riks Drama vill fördjupa debatten och bad fyra 
författare och journalister att skriva varsin timslång 
text på temat Sverige, det nya Europa och soli-
dariteten. Här ställs de stora frågorna om makt, 
tillhörighet och solidaritetens gränser i en globali-
serad värld. 

Men framför allt lyfter pjäserna fram människorna 
bakom de politiska händelserna.

Bakom arrangemanget står de båda riksteater-
föreningarna i Tomelilla och Simrishamn som gått 
samman för att kunna erbjuda österleningarna 
denna dagsaktuella storsatsning. På eftermidda-
gen kl 15 ges två föreställningar parallellt i Tome-
lilla och Simrishamn. Till dessa är det fri entré, 
men förbokning rekommenderas då platsantalet 
är begränsat. På kvällen kl 19 möts publiken på 
halva vägen i Gärsnäs på Ragnarpers och ser de 
återstående pjäserna för endast 120  kronor. En 
enklare servering finns under pausen och arrang-
örerna inbjuder även till samtal.

Dialog med ett spöke
Sjukhuset samlingssal kl 15.00 
Simrishamn 
Fri entré (men förboka)

En personlig berättelse, en reflektion över 
dubbelmoral, motsatser och språkförbist-
ring i ett nytt land och en ny värld.

Av Maciej Zaremba 
Regi: Lennart Hjulström. 
Medv: Per Burell

En svensk pitbull
Ragnarpers c:a kl 20.30 
Gärsnäs 
Båda kvällsförest.: 120 kr, medlem 100 kr

Ett hårt skruvat triangeldrama, där vi möter en 
svensk fackombudsman, en lettisk tolk och en PR-
kvinna vilka alla försöker styra genom verklighetens 
och känslornas fallgropar.

Av Lena Andersson 
Regi: Ulla Gottlieb. 
Medv: Odile Nunes, Jacob Nordenson, Jarinja 
Thelestam Mark.

Socialistisk tävlan
Ragnarpers kl 19.00 
Gärsnäs 
Båda kvällsförest.: 120 kr, medlem 100 kr 

Här ställs höga ideal, stenhårda principer och 
mänskliga behov mot varandra. En arbetslös bygg-
jobbare söker desperat arbete samtidigt som facket 
rustar för strid mot utländsk konkurrens.

Av Alexander Ahndoril 
Regi: Richard Turpin. 
Medv: Göran Forsmark, Leif Stålhammar, Benjamin 
Moliner.

http://www.simteater.se/polske-rormokaren.htm
http://www.tomelillateaterforening.se/den_polske_rormokaren.htm

