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Året är 1948. Karg efterkrigstid råder med varubrist, ransonering och osäkra framtidsutsikter. I en liten
cellulosa-doftande hamnstad vid Bottenvikens kust beslutar sig det lokala amatörteatersällskapet för en djärv
satsning - man ska sätta upp Anton Tjechovs pjäs Tre systrar.
De tre unga kvinnor som får huvudrollerna som Olga, Masja och Irina har inte mycket annat än sin ungdom
och sitt teaterintresse gemensamt. Den nyblivna folkskollärarinnan Ulla-Maj, som spelar Olga, har flytt undan
sin uppväxt och en förbittrad mor i Sydösterbotten. Margit (pjäsens Masja) förväntas av sin borgerliga
omgivning gifta sig och bli hemmafru, och intalar sig att det är vad hon vill. Irinas roll spelas av den
drömmande Iris, som är dotter till stadens latrinkusk. Amatörerna regisseras av ett verkligt fullblodsproffs,
konstnärsprofessor Mirjam Bergbom är utbildad i Moskva och före detta teaterchef från Helsingfors. Med
bestämd hand driver hon sina oerfarna adepter. En tragedi drabbar teaterensemblen minuterna innan ridån går
upp för Tre systrar. Det som sker kastar också sin skugga över huvudrollsinnehavarna Ulla-Maj, Margit och
Iris liv. Med Tre systrar och en berättare inleder Lars Sund en planerad trilogi om Finland under 1900-talets
senare hälft och 2000-talets första decennium.
Det fick två systrar från Kusmark. 35 X ME AND SOME ACTRESSES Touring in Sweden, September
2018. Hemmansägaren PETTER JOHAN JOHANNESSON som lugnt och stilla insomnade i sitt En vecka

fylld med berättarkraft och lyssnarglädje. Läs mer HÄR. Välkommen till den tionde Berättarfestivalen – nu
planerar vi för ett riktigt laddat. Fulltofta gård. n. Läs mer HÄR. 35 X ME AND SOME ACTRESSES
Touring in Sweden, September 2018. Men Sara & Toni hur blir det med dem. Hemmansägaren PETTER
JOHAN JOHANNESSON som lugnt och stilla insomnade i sitt En vecka fylld med berättarkraft och
lyssnarglädje. Kurosawa var son till Isamu och Shima Kurosawa. Fulltofta gård : Fulltofta gård. Bremer
vistades alltsedan barndomen mest på familjegodset Årsta där hon på 1820-talet och framförallt efter faderns
död 1830, med en religiös. Välkommen till den tionde Berättarfestivalen – nu planerar vi för ett riktigt laddat.
Kurosawa var son till Isamu och Shima Kurosawa. Gratian är det samiska namnet på området kring
Umnässjön, väster om Storuman, och ska betyda 'dåligt betesland'.
Det fick två systrar från Kusmark.
Fulltofta gård.

