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Med sitt tema om bitterljuv kärlek har Broarna i 
Madison County blivit en modern klassiker. Många 
har nog sett filmen, som bygger på en älskad bok av 
Robert James Waller och som nu blivit en teaterpjäs i 
en finstämd bearbetning av Niklas Hjulström.   

Francesca bor på en gård på den amerikanska landsbyg-
den tillsammans med sin make och sina vuxna barn. En 
helg när familjen är bortrest knackar fotografen Robert 
Kincaid på dörren för att fråga efter vägen till en bro han 
ska fotografera. 

Temat genom hela pjäsen, kärleken och landsbygden, 
är ett ämne som många kan känna igen sig i. Men det här 
är framför allt en pjäs som vågar ställa några av de svåra 
frågorna i livet: Ska man hålla kvar i det man har eller ska 
man våga ta språnget till något nytt? 

Broarna i Madison County
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Spellokal Mellanstora eller stora scener
Scenmått: 10 x 6 m
Scenografimått 8 x 5 m
Takhöjd 5 m
Mörkläggning Ja
El 63 A 400 V samt 230 V 
Föreställningens 
längd 

Helaftonsföreställning med paus

Tillgång till lokalen 7 timmar innan föreställningens 
start, 2 timmar efter föreställ-
ningens slut

Bärhjälp 2 personer 4 timmar bygg och  
2 timmar vid rivning

Gage 24 000 kr + moms. Inga övriga 
kostnader tillkommer för  
föreställningar i Norrbotten

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

Genre Vuxen
Pjäsförfattare Robert James Waller 
Dramatisering Niklas Hjulström och Pamela Jaskoviak
Översättning Från engelska, Pamela Jaskoviak
Regi Gunilla Röör efter Birgitta Vallgårdas  

uppsättningsidé
Kostym Ina Andersson
Scenografi Mona Blombäck
Mask/peruk Isabel Löfgren Roberts
Ljud/kompositör Mårten Eliasson
Ljus Peter Sandin
Medverkande Jonas Hellman Driessen, Therése Lindberg, 

Gunilla Orvelius och Mats Pontén
Premiär 29 januari 2022
Spel- och turnéperiod Februari - april 2022

NORRBOTTENSTEATERNS TURNERANDE FÖRESTÄLLNING 2022
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