Samtal under festivalen
Digital kultur – vilka möjligheter öppnar sig?
När ny teknik erövrar den samtida scenkonsten, uppstår en mängd frågor. Dagens digitala tekniker är
redan en realitet i många teatrala produktioner. Hur ser processen ut, när teknik utnyttjas som en
jämbördig berättare i ett verk? Går det att hitta en annan hierarkisk ordning för hur man berättar?
Och hur påverkar tekniken skådespelarnas arbete och åskådarens upplevelse? Varför är det viktigt
med digitalkultur och vad finns det för möjligheter i framtiden?
Vi för ett samtal med Astrid Söderbergh Widding (rektor Stockholms universitet), Ulrika Holmgaard
(vd Svensk Scenkonst), Willmar Sauter (professor i teatervetenskap SU), Rebecca Forsberg (konstnärlig
ledare Rats Teater), med Zian Zandi som moderator.
27 nov, kl 20.00 – 21.00 (15 min efter föreställning ADA BYRON), Lejonkulan/Dramaten

Kvinna eller man – hur viktigt är det för framtida forskning?
När kvinnliga nobelpristagare fortfarande tillhör undantagen finns många frågor att tala vidare om.
Vad beror det på att den kvinnliga representationen inom forskningen fortsatt visar nedslående statistik
på många områden? Skulle ämnen, fokus och hierarkier se annorlunda ut med en annan fördelning?
Vi för ett samtal med Louise Barkhuus (docent på SU, system- och datavetenskap), Katarina Nordqvist
(Forskningschef Nobelmuseet), Staffan Bergwik (universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, Gbgs
universitet) och Göran Dahllöf (professor vid institutionen för odontologi KI och ordförande i Rådet för
lika villkor), med Zian Zandi som moderator. Samtalet sker delvis på engelska.
4 december kl 20.00 – 21.00 (15 min efter föreställning Lise och Otto), Lejonkulan/Dramaten

En mer levande medborgardialog med ny teknik?
Vi lever i en demokrati, men hur mycket deltar vi i de politiska besluten och i den offentliga debatten?
Kan teater och andra konstformer med stöd av ny teknik medverka till demokrati och medbestämmande?
Kan den nya tekniken användas på ett sätt som stimulerar verklig dialog? Och vad finns det för svar att
hämta i aktuell forskning inom demokrati- och beslutsprocesser?
Vi för ett samtal på Husby Träff med Göran Cars (professor vid institutionen för Samhällsplanering och
miljö vid KTH), Love Ekenberg (professor i data- och systemvetenskap på SU, samt i Samhällsplanering
och miljö på KTH) och Sofia Wiberg (forskarstuderande, KTH, avdelningen för urbana och regionala
studier), med Zian Zandi som moderator.
5e dec kl 20 – 21 (direkt efter föreställningen Lise och Otto), OBS Scen: Husby Träff

27 november – 6 december 2013
Innovativ teater om innovativa kvinnor. En digital minifestival med
tre fristående pjäser och seminarier som utforskar hur modern teknik
kan användas inom teatern.
Ett samarbete mellan Dramaten& och Rats Teater, Institutionen för
data och systemvetenskap vid Stockholms universitet, samt Nobelmuseet.
Information om respektive föreställning hittar du I boken; Women in
Science, som du får gratis under festivalen.

invigning

ADA

Av Ulla Hamilton företagarborgarråd, Rebecca Forsberg, Rats Teater och Helena Seth, Dramaten&
27 november kl 18.00, Lejonkulan

Ett direktsänt drama om världens första programmerare, Ada Lovelace, där publiken kan delta
och påverka scenografin via sms, twitter och webb. ADA handlar om Ada Lovelace, född 1815.
En matematiker och visionär som förutsåg att Charles Babbages analytiska maskin, den första
datorn, skulle få en revolutionerande betydelse. ADA är den andra uppsättningen i RATS Teaters
trilogi Women in Science. Speltid 45 min

ADA
27 november kl 19.00, föreställning, Lejonkulan
27 november kl 20.00 – 21.00, 15 min efter föreställning, Lejonkulan/Dramaten
Samtal: Digital kultur – vilka möjligheter öppnar sig?
28 november kl 19.00, föreställning Lejonkulan
29 november kl 13.00, föreställning Lejonkulan (livestreamas från Dramaten till Kista Bibliotek
och Husby Bibliotek)

Maryam

MARYAM

Ett mobildrama om stjärnornas vandring. Maryam är en ung vetenskapskvinna i 900-talets Syrien.
Hon har utvecklat det astrologiska instrumentet Astrolabe, som får plats i en ficka, och som med
hjälp av stjärnorna kan mäta tid, plats och position. Maryam är den tredje uppsättningen i RATS
Teaters trilogi Women in Science. Maryam gavs även på Dramaten våren 2013. Speltid ca 45 min

30 november kl 13.00, ljudvandring, start Dramatens entré (samt Kista Torg)
1 december kl 13.00, ljudvandring, start Dramatens entré (samt Kista Torg)

Lise & Otto

LISE & OTTO
4 december kl 19.00, föreställning Lejonkulan, Dramaten
4 december kl 20.00 – 21.00 (15 min efter föreställning Lise och Otto), Lejonkulan/Dramaten
Samtal: Kvinna eller man – hur viktigt är det för framtida forskning? (Samtalet sänds även
på Husby Träff.)
5 december kl 19.00, föreställning Lejonkulan, Dramaten
5 december kl 20.00 – 21.00 (direkt efter föreställningen Lise och Otto), OBS Scen: Husby Träff
Samtal: En mer levande medborgardialog med ny teknik? (Samtalet sänds även på Dramaten)
6 december kl 13.00, föreställning Lejonkulan, Dramaten
Föreställningen ges samma tider på Husby Träff

Tack vare digitaliseringen kan allt fler människor nu ta del av vår gemensamma kultur. Om bara ett
par veckor kan den som går på bio i Blomstermåla få njuta av Verdis opera Falstaff, direktsänd från
ansedda Metropolitan i New York. Den som inte kan hålla sig till dess kan redan idag ta del av de
delar av vårt svenska kulturarv som Riksantikvarieämbetet sammanställt digitalt, med information
om allt från runstenar till foton från 60-talets husvagnssemestrar. Tack vare digitaliseringen kan
vi nu, oberoende av var vi är, ta del av allt mer kultur, från stort till smått, från forntid till nutid.
Och allt fler vänjer sig nu vid att kunna ta del av kulturen via de internettjänster som växer fram.
Och fastän många spännande saker redan har skett, så har vi än så länge bara sett toppen på det
isberg av potential som digitaliseringen för med sig. De allra flesta musikscener, dansscener, teatrar,
museer och arkiv finansierar vi gemensamt som medborgare. Och många av oss har tillgång till deras
föreställningar och material, men olika hinder gör att de i praktiken inte kan nyttjas av alla. Det kan
handa om långa avstånd, om ekonomi, om brist på tid eller rena fysiska begränsningar som gör det
svårt att ta del av Sveriges breda och rika kulturutbud. Är man sjuk eller har någon form av funktionshinder, jobbar man natt, bor på ett äldreboende eller på landsbygden så möter man de hindren
oftare än andra. Men den goda nyheten är att nästan alla sådana hinder nu undanröjas – med ny
teknik och smarta lösningar som ger fler chansen att ta del av den kultur man varit med och betalat
för via skatten. Ju fler som uppmärksammar de möjligheterna desto bättre är det, och just därför
välkomnar jag Women in Science, som är ett sådant viktigt initiativ!
Anna-Karin Hatt (c), it- och energiminister

Lise & Otto är ett drama som utspelar sig samtidigt på Dramaten och på Husby Träff i Husby.
Här möter vi Lise Meitner och Otto Hahn, två forskare som 1938 lyckades tolka kärnklyvningsprocessen. Ena publiken möter Lise och den andra Otto – samtidigt som de möter varandra virtuellt.
Lise & Otto är den första delen i RATS Teaters trilogi Women in Science. Speltid ca 45 min

så här fungerar det:
ADA
Gå in på sidan adaftw.se så ser du föreställningen i din mobil, ipad eller dator.
Du kan även twittra och skicka sms till ADA under föreställnigen.
Svaren publiceras i realtid.
Twitter: #adaftw
SMS: 72550. Meddelandet måste inledas med ”ada”, exempelvis: ”ada Vilken föreställning!”.
För den som skickar gäller vanlig sms-kostnad för användarens abonnemang.
Maryam
Om du har tillgång till en smartphone, ladda ner appen MARYAM till din telefon. Appen är
stor så se till att ladda ner appen innan föreställningen på Dramaten, där du har tillgång till
WI-FI. Om du inte har till gång till en smartphone kan du låna en mobil och ett par hörlurar
av Dramaten. Vi samlas i Dramatens foajé där föreställningens guide finns på plats. Genom
att vara på plats och ha din applikation nerladdad på din telefon så startar du föreställningen
med endast ett litet klick. Se till att du har dina hörlurar inkopplade då dramat är baserat på
ljud där skådespelarnas repliker varvas med specialskriven musik. Scenerna utspelar sig på
olika platser runt om Dramaten och mobilen känner av när du närmar dig en skådeplats med
hjälp av GPS. När en scen är slut väljer du via en karta i appen vilken scen du vill gå vidare till.
I slutet av dramat kan du svara på en fråga som kopplats till föreställningen. I mobiltelefonen
kan du ta del av dina och andras tankar.

