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En längtans cabaret från beredskapstiden

Från mitten av juli till oktober 1941 låg mannen som skulle komma att 
bli min pappa Birger, inkallad på Gotland. 
Han var förlagd i tråkiga baracker i Roma och i tält vid Vamlingbo. 
  Han var kär, nyförlovad och han skrev brev hem till sin fästmö Viola 
och berättade om Visby, havet, oändliga stengärdsgårdar, ödegårdar 
med dignande fruktträd, en skabbepidemi, en högtidlig samling i 
Vamlingbo kyrka, skjutövningar och mycket annat. Breven andas 
längtan, svårmod och förundran över den gotländska naturen som 
stockholmsgrabben upplevde som exotisk. 

Föreställningen baseras på pappas brev och berättar om förhållandena 
i omvärlden och på Gotland under beredskapstiden. 

Urpremiär: Bottarvegården, Vamlingbo 2 juni 2011, kl 14:00  
Speltid: ca 60 minuter

Arrangemanget avslutas gärna med publiksamtal 
efter en paus.

Idé & manus samt på scenen: Solveig Faringer

Regi: Åsa Faringer

Musikarrangemang: Anita Agnas och Tomas Agnas

Ljudteknik: Hasse Jonsson

Scenografi: Nils Hugo Stockhaus

Kostym: Chatrin Melander

Musik i föreställningen: 

* We´ll meet again 

* Nu ska vi opp, opp, opp… 

* Ser du stjärnan i det blå 

* Min soldat 

* Där björkarna susa 

* Det kommer en vår 

* Med dej i mina armar

 

Foto: Åsa Faringer
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Arrangörsinfo

Föreställningen är enkelt flyttbar, scenografin består av en hoppfällbar 
fond, ett bord, en stol och en radio på ett radiobord.

Scenutrymmet är ca 4 m x 4 m och fonden kräver en takhöjd på 2,5 m.

En belysning av transportabelt slag medförs vid behov.

Musiken framförs ”singback” med egen utrustning. 

Två jordade eluttag.

Bärhjälp av en vuxen person vid inlastning och utlastning önskvärd.

Lämpliga lokaler är samlingslokaler, församlingshem, bygdegårdar, 
bibliotek och liknande.

Tillgång till lokalen: 90 minuter före föreställning och 60 minuter efter.

Möjlighet till mörkläggning önskvärd. 

Publik antal ca 70

Speltid: ca 60 minuter

Föreställningen finns tillgänglig från juni 2011 
(vintermånaderna undantagna på Gotland)

Affischmaterial, program och flygblad finns färdigt att beställa.
För mer information och bokning kontakta Solveig Faringer  

Projektet stöds av Studieförbundet Vuxenskolan-Gotland, Kungliga Patriotiska 
Sällskapet och Region Gotland, Kultur- och fritidsförvaltningen.

 


