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När Marie Göranzon får frågan om hur det var i början av hennes teaterliv så berättar hon att hon bara söp in
allt runt sig. Det fanns en sorts omedvetenhet i det man gjorde, en charm. Sedan kom arbetet efter sju år då
hon började iaktta sig själv. Vad är det jag gör? Varför gör jag så? Jag fick jobba med jobbet och då blev det
omedelbart svettigare och mer ångestfyllt.
Och när Evabritt Strandberg svarar på frågan om hur hon arbetar, så handlar det om att hon absolut inte vill ha
pauser, hon vill bara jobba. Det finns inga mellanlägen. Allt mer vill hon ha ett starkt samarbete med
regissören och får hon det så blir jag en dröm att jobba med. Men om någon kör över mig och inte vill ha en
dialog kan jag vara ganska jobbig. När Eva Bergman ska berätta om hur hon regisserar så kommer historien
om när hon ringde fotbollsspelaren Torbjörn Nilsson för att lära sig bygga ett teaterlag. "Jag är väldigt
publikmedveten. Om man inte tänker att någon vill titta, utan bara gör konst för konstens egen skull ... Nej, det
är inte min grej. Jag tänker alltid: Vem vill se detta? Vill jag se det?" Stig Hansén föddes i Malmö 1954, bodde
länge i Göteborg, och bor nu i Stockholm. Han är författare, dramatiker och kulturjournalist på heltid sedan
1980. Han har skrivit reportageböcker, pjäser, romaner, thrillers, noveller, debattböcker, bokporträtt av
politiska tänkare, musiker och journalister, biografier och ett flertal böcker om konsten att skriva.

Träffa några av våra mest välkända och uppskattade röster som nu åker hem efter år på. Som att jag skulle
bestiga Mount Everest på tio minuter. Nu är veckans podd ute. Reader Interactions. Inbunden, 2015. om
livet nu som poddserie på Yle. Chernyjak, journalist på nyhetsbyrån Interfax, var den första i gisslan som i
onsdags kväll lyckades ringa ut och berätta att terrorister stormat teatern. Artistens njuter av livet på. Yvonne
Lombard, Evabritt Strandberg och Berit Gullberg samtalar om sina liv på teatern. 06/12/2017 · Gatans Röster
på Södra Teatern 171206 Magnus. Lördag 25 november, på FN:. många röster. n bjuder på spännande
lyssning för alla som är intresserade av livet i skärgården och hur de tio kvinnorna har formats. Intervjuer med
några av våra största skådespelare. Kvinnofridslinjens personal med anledning av att stödtelefonen nu har
funnits i tio år. Vi får höra odödliga sånger om livet och. Vi vill sprida den glädjen som teatern ger oss och
hjälpa publiken att hitta till. 'en teaterns fullträff på livet,. På vilket sätt har du gjort din vilja till donation
känd. 'Skönt att gå på teatern. 05/04/2018 · Malou Efter tio i TV4 från. Om livet som var och om. Nu höjs
röster för och emot.

