Program Kista bibliotek
22 maj
kl 14.00

Premiärlyssning av det första avsnittet, forskaren
Patricia Tudor om modet att åldras, delar ur pjäsens
ensemble läser dikt, SeniorNet.

29 maj
kl 14.00

Lyssning av del 2. Gäster: Håkan Fischer,Sten-Åke
Stenberg och Carin Lennartsson diskuterar åldrandet från olika perspektiv. Moderator: Rebecca
Örtman, SeniorNet.

5 Juni
kl 14.00

Lyssning av del 3. Gäster: Streetgäris, om Pensionsrättvisa. SeniorNet.

RATS Teater i samarbete med Kista Bibliotek
och Stockholms universitet presenterar

Älskade vän,
vi kommer
att dö mitt
i allt.
Av Rebecca Örtman

Genom livet klär vi varandra i olika roller som vi kanske inte vill
ha eller känner igen. Det krävs mod att bryta invanda mönster,
en insikt om livets förgänglighet för att våga pröva något nytt.
Ser åldrandet olika ut för kvinnor och män? Är det fult att inte
kunna klara sig själv? Krymper livet mer och mer, eller finns det
en större värld att tillgå när vi åldras?
Under året har RATS Teater besökt Kista servicehus och frågat
vad som är viktigt att prata om i livet. RATS Teater har också
mött tjejer och killar som strider för en rättvis pension för de
föräldrar som inte bott 40 år i Sverige. Vi har samtalat och läst
en bestsellerförfattare på åldrandet, Patricia Tudor Sandahl
samt frågat forskare vad de tror formar oss till människor.
Vi har alla brottats med egna fördomar och känslor inför livets
gång. Det blev en komedi i åtta avsnitt.

Modet att åldras
Ett gäng pensionerade skådespelare engageras till den stora
teatern för att spela en pjäs om åldrande. En ung regissör har
skrivit pjäsen och ska nu även regissera den.Men hennes ålder
stigna ensemble tycker att hennes ideér är fördomsfulla och
gör uppror.De avsätter henne för att kunna berätta om det som
har betydelse. På riktigt. Passionen. Lusten. Och själva livet.

Medverkande: Jane Friedmann, Anneli Martini, Hans Wigren,
Anki Larsson, Bahareh Razekh Ahmadi och Linda Lönnerfeldt
Text och regi: Rebecca Örtman
Musik: Stefan Johansson
Inspelningstekniker och klippning: Henrik Nordgren
Producent: Camilla Carlström
I pjäsen läses delar av dikten ”Dans” av Eeva Kilpi
(Natur&Kultur, ur boken Tack för igår, 1998)
Premiär: 22 Maj på Scenpodden samt offentlig lyssning
på Kista Bibliotek kl 14.00

Digitaliseringen av vårt samhälle går snabbt. Det innebär en
massa fördelar som bland annat nya möjligheter att ta del av
konst och kultur. Men samtidigt ökar utanförskapet för de som
inte har möjlighet att följa med i den utvecklingen, inte minst
för de äldre vuxna.
Därför är fysiska mötesplatser där vi kan samtala och ta del av
gemensamma upplevelser viktigare än någonsin. Kista Bibliotek
är en sådan mötesplats. Under tre tisdagar, med början den
22 Maj, kommer vi att duka upp kaffebordet och bjuda in till
gemensam lyssning på delar av Örtmans audiokomedi.
Vi kommer även att erbjuda möjligheten att lära sig hur man
lyssnar vidare på egen hand, genom att bjuda in Senior.net,
som visar vad en podd är och hur du kan ladda ner den själv.
I samband med lyssningarna kommer forskare från Stockholms
universitet att delta i panel och svara på publikens frågor kring
tankar som väcks. Även personal från biblioteket finns tillgängliga för att informera om bibliotekets resurser, både mångfalden i
litteratur på hyllorna men även vad biblioteket erbjuder online!

