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Popkvinnor – andra sommaren
För två år sedan satte Norrbottensteatern upp sommarteatern
Popkvinnor, en föreställning som byggde på musikjournalisten
Anna-Charlotta Gunnarsons bok Kvinnorna som formade pophistorien.
Nu kommer poptonerna att ljuda igen, när Popkvinnor – andra
sommaren sätts upp som årets sommarteater.
Regissör Rasmus Lindberg utlovar en rolig och medryckande
föreställning.
− Det som kommer till är fler berättelser om kvinnliga musikskapare som blivit osynliggjorda i historieskrivningen. Vi utökar
den gestaltade delen av deras berättelser och naturligtvis öser vi på
med massor av svängig musik!
Att uppsättningen blev så uppskattad sist, samtidigt som den
på grund av pandemin bara kunde spela ett fåtal föreställningar,
var en anledningarna till att det nu blir en uppföljning.
− Föreställningen var även en del av teaterns hundraårs-firande
av demokratiåren 1918-1921, där vi uppmärksammat den allmänna
rösträtten, kvinnors rösträtt och vår svenska yttrandefrihet.
I och med att år 2022 är ett valår tyckte vi att det var lämpligt att
ta upp föreställningen igen, säger Rasmus.
Genre
Manus
Regi
Scenografi
Kostym
Mask/peruk
Medverkande

Premiär
Turnéperiod

Musikaliskt program
Rasmus Lindberg efter boken Kvinnorna som
formade pophistorien av Anna Charlotta Gunnarson
Rasmus Lindberg
Mona Blombäck
Mona Blombäck
Annika Öhlund
Kristine Gulbrandsen, Karin Paulin, Maria Pontén,
Martin Sundbom, Anna Wedin, Sara Wohlin Zerpe
och Tomas Isacsson
8 juni 2022
27 juni - 16 juli 2022

TEKNISKA FÖRUTSÄT TNINGAR
Spelplats

Utomhus i parker, folkets park eller
andra öppna ytor. Vi kommer med
mobil scen och behöver en plan yta
för vagnen

Scenmått

Vagnens mått 10 m x 6 m

Mörkläggning

Nej

El

400 V 16 A

Föreställningens
längd

Ca 2 tim 10 min inklusive paus

Tillgång till platsen

4 timmar innan föreställningens start,
2 timmar efter föreställningens slut

Loger/toalett

Ska finnas i anslutning till spelplats

Bärhjälp

Vaktmästare eller motsvarande hjälper
till vid bygge och rivning

Övrigt

Vaktmästare ska finnas på plats från
det att teamet anländer till avslutad
rivning. Arrangören ansvarar för
sittplatser till publiken, det kan vara
bänkar, stolar, eller så får publiken ta
med sig filtar och egna stolar. Arrangören kommunicerar till publiken det
valda upplägget av sittplatser

Gage

15 000 kr exklusive moms. Inga andra
kostnader tillkommer

Turnéläggning

Gunnel Lindström, producent,
070-333 76 02
gunnel.lindstrom@norrbotten.se

Med reservation för ändringar.

I sommar kommer spelplatserna i Norrbotten fyllas av
ljuva poptoner igen, när föreställningen Popkvinnor –
andra sommaren rullar ut på vägarna.

