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GLORIOUS DEATH spelas på restaurang Babajan 23-30 november 19.30

Europas framtid och åldrande speglas i den självständiga Glorias liv. Hennes livsberättelse vävs samman av personliga videointervjuer och den
Istanbulbaserade kontratenoren Nuri Harun Ates tolkningar från Purcell till Billie Holiday. Vi möter sonen från Turkiet, systern, älskaren, den
unga vännen och den kinesiska barägaren.

Teman är hämtade från den lilla semesterorten Skegness på Englands östra kust, men återfinns på många europeiska platser som hamnat i otakt
med socioekonomiska förändringar och befolkningsförflyttningar.

Föreställningen spelas på restaurang Babajans nya lokaler i ett gammalt ölfik. Rummets befintliga inredning utgör scenografin, även på skärmarna,
men platsen skapar också ett sammanhang där verkligheten får sippra in i föreställningen. Tidigare har den bland annat spelats på the Sea View
Pub i Skegness och Sjömanskyrkans kafé i Göteborg.

Regissören Dritëro Kasapi blandar grepp från teater och konst i denna föreställning. Han fick idén under en konstnärlig research resa till den
Engelska kuststaden Skegness. De musikaliska idéerna testades av Dritëro Kasapi, Nils Personne och Nuri Harun Ates under workshops i
Istanbul. Mia Törnqvist står för manus.

Glorious Death är ett av femton verk som producerats inom ramen för det gränsöverskidande projektet Black/North SEAS.

Pressröster
Montagetekniken med de många rösterna skapar mångtydighet och ironier, som står i kontrast till det sorgsna stråk som tenoren Nuri Harun Ates
sköna stämma lägger/.../Den fascinerande, rörliga berättelsen i Glorious Death biter sig fast i tankarna. - SvD

Pjäsen behandlade så många frågor - exil, racism, att bli gammal, död, förlust, minnet bland annat - men det är inte alls en pjäs om "frågor".
Subtiliteterna i regissörens metod är verkligen extraordinära: ett väldigt gripande stycke. - Nottingham Visual Arts

...återigen har (Black/North SEAS) hittat rätt plats för framställningen. Ett kyrkans kafé, med enkla bord och stolar, ett slutet rum där vi stänger
resten av världen ute för en stund och kommer såväl aktörer som övrig publik väldigt nära. - GP

Dritëro Kasapi är ständigt aktuell med en visuell dramatisk teater som ofta engagerar i det sociala och politiska med teman som migration och



att leva i konflikter eller samhällets utkant. Nu senast har han arbetat som gästregissör på Göteborgs Stadsteater, Riksteatern och Jönköping
Teater.

Mia Törnqvist är prisbelönad dramatiker med pjäser som Nora Schahrazades drömda liv och Clandestino. Aktuell med pjäsen Ditt Istanbul som
har premiär på Stockholms stadsteater i januari 2010.

Nuri Harun Ates är en av Istanbuls mest lovande sångare. Redan som ung tonåring visste Harun att han ville bli kontratenor. Trots att
omgivningen ifrågasatte hans val, flyttade han från Izmir till Istanbul i jakten på ett musikkonservatorie med rätt utbildning. Fyra skolor senare
mötte Harun den äldre, disciplinerade professorn Gÿzin Gürel som han tränade med i tre år på Istanbul konservatorie. Under tiden följde
musikteater, priser och ett stipendium i Europa. Harun fortsätter att gå sin egen väg och släpper sin första electropopskiva i höst. I Skandinavien
har han tidigare varit aktuell med The Sand Child i samarbete med Hotel Pro Forma (Danmark) och med egen repertoar på Stockholm Pride.

 

Spelas på restaurang Babajan nya lokaler på Katarina Bangata 75.
Premiär! Måndag 23 november 19.30
Tis 24, tors 26, fre 27, sön 29, mån 30 november 19.30
Spelas även 21 november på Teaterdagarna, Riksteatern

Idé och regi av Dritëro Kasapi
Manus av Mia Törnqvist
Kontratenor - Nuri Harun Ates
Skådespelare - Eva Stellby
Skådespelare på video - Maria Kim, Jonas Kruse, Jan Abrahamson, Margaretha Byström
Video och teknik - Tobias Stål, Angela Mages
Musikansvarig - Nils Personne
Översättning - Edward Bromberg

Producerat med stöd av - Stockholm stads kulturförvaltning, Sveriges författarfond, Svenska institutet

www.intercult.se/gloriousdeath
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Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt. Vi utbildar i att bygga
internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan. www.intercult.se

Intercult stöds av Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting Vi driver Europeiskt Resurscenter för Kultur på
uppdrag av kulturdepartementet, Våra projekt genomförs med stöd från Svenska Institutet, European Cultural Foundation, Kulturkontakt Nord,
Framtidens Kultur m fl.
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