ANTIGONE I HUSBY
På årsdagen av kravallerna i Husby ger RATS Teater Antigone i
Husby. Tre föreställningar med manus & regi av Rebecca Forsberg.
Haimon Ett interaktivt drama gjort för att upplevas i en smartphone.
Inspirerade av det grekiska dramat om Antigone som trotsar makten,
ifrågasätter moralen och döms att dö i en grotta, bjuder RATS teater ner
publiken under jord. Mobilappen tar med tunnelbanans hjälp tittaren både
fysiskt och mentalt från Kungsträdgården till torget i Husby.
Dramat handlar både om kärleken mellan ett ungt par och om ett växande
avstånd mellan centrum och periferi. Föreställningen reflekterar också över
upploppen i Husby 2013. Publiken ges möjlighet att dela med sig av sina
åsikter om bränderna, framtiden och inte minst om vad som är sanning.

Antigones dagbok är ett GPS-triggat mobildrama där man med hjälp av
en upphittad dagbok får följa Antigone dagarna innan hon försvann.
Publiken får följa i hennes fotspår genom att själva följa en karta i
mobiltelefonen. Scenerna spelas upp först när besökaren förflyttat sig till
rätt punkt på kartan. Längs vägen bjuder föreställningen in publiken att
själva dela med sig av sina tankar.
-Vi vill med hjälp av teatern låta publiken uppleva flera olika miljöer i Husby
och samtidigt ge en möjlighet att komma till tals, säger regissören Rebecca
Forsberg.

På min Gata är en pjäs som tar avstamp i de fem nätter våren 2013 när
upploppen i Husby pågick. En mammas längtan och oro över sin dotter sätts i
fokus. Publiken får också följa med till ett annat land, en annan tid.
Föreställningen avslutar dagen med Antigone i Husby och ges på Husby
Träff. Den sänds också som en direktsänd radioteater på torget utanför. Alla
svar och tankar som publiken delat med sig under dagens föreställningar
visas både inne i salongen och ute på torget.
Skådespelare: Bahareh Ratzek Ahamadi, Karim Carlsson, Gunilla Röör,
Lindy Larsson, Andreas Liljeholm. Samt en talkör från Kista / Husby och
Stockholms Solister som spelar musik av Edward Grieg.
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