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Måndag 27 Oktober 2003 03:00

Höstlovet inleddes med politisk show

RONNEBY   Fullsatt på Gamla Teatern. Fullt med
aktiviteter på Bruket efteråt. Höstlovet började med
den politiska showen Gomorron Sverige och lockade
ungdomar från hela länet till Ronneby.

Simon Eriksson från
Olofström tog sig
till Ronneby på
lördagskvällen av en
anledning. För att
får se
föreställningen
Gomorron Sverige -
en politisk show, på
Gamla Teatern. En
föreställning som
drog fullt hus, 170 
personer och fick
många lovord.
 - Det var mycket bra. Jag är politiskt engagerad, så
det är därför jag har kommit hit. Sedan går jag på
estetisk linje på Väggaskolan i Karlshamn, så jag är
teaterintresserad också, säger Simon Eriksson, som
passade på att lära in nya jonglerings-tricks på Bruket
efter föreställningen.
 
 Femtonde stoppet
 Kvällen fortsatte efter teatern på Bruket med
gör-det-själv-verkstäder och diskussioner med
Gomorron Sverige-gänget. Stoppet i Ronneby var det
femtonde på en turné som avslutas nästa vecka med
stor festival i Stockholm.
 - Det känns sorgligt att det snart är över. Det är stora
skillnader mellan olika platser, men det är inget
problem med viljan att förändra. Den finns överallt,
säger Jennie Dielemans som regisserat
föreställningen.
 Hon är frilansjournalist och författare och har
tillsammans med frilansjournalisten Fredrik
Quistbergh skrivit boken "Motstånd" om ung
aktivism i Sverige i dag. Boken som gavs ut år 2000
bygger på intervjuer med 100-tals olika aktivister.
 Turnén med Gomorron Sverige har följt på boken och
tar upp frågor om demokrati, motstånd och konsten
att ta makten.
 I föreställningen ingår sanna berättelser i en påhittad
tv-show. För de sanna livsödena står Olga Karach,
som kämpar mot diktaturen i Vitryssland, och
palestiniern Hossam Makboul som jobbar mot
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israelisk ockupation med icke-vålds-metoder. De
fanns med också på Bruket efter teaterföreställningen.
 
 Bollade idéer
 Gomorron Sverige är en produktion av
Riksteatern/JAM och har rest landet runt från Malmö i
söder till Umeå i norr. I aktiviteterna efteråt
medverkar ungdomskulturrummet Lava från
Kulturhuset i Stockholm, fredsorganisationen Peace
Quest och nätverket Cirkusringarna.
 Under lördagskvällen tillverkades knappar att sätta
på jackor och väskor, testades textiltryck och
cirkustrick, samt bollades idéer. På en gammaldags
skrivmaskin fanns möjlighet att skriva texter till ett
fanzine som ska ges ut tillsammans med nästa nummer
av tidningen Lava.
 Ronneby har tidigare gjort sig känt på Kulturhuset
genom Mobila redaktionens besök förra hösten. Och
kultursekreterare Rosalind Mudge hade inga problem 
att få föreställningen att stanna till i Ronneby under
sin turné. Kvällen anordnades i samarbete med
Kollektiv 03, som också anordnar aktiviteter under
hela höstlovet på Bruket.
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