Teater Tamauer får snart MENS
Fredag 6 februari är det urpremiär på Teater Tamauers MENS. Det blir en
informativ och humoristisk uppsättning om något som påverkar hälften av
jordens befolkning nästan hela livet, men som ändå för många är tabu.
Manuset är baserat på texter från antologin Kvinnor ritar bara serier om
mens och ensemblens egna berättelser.
2014 upplevde Teater Tamauer att det hände något nytt. Helt plötsligt började det att talas
om mens, både i böcker och på tv. Nu vill Tamauer lyfta upp och utveckla ämnet på
teaterscenen. Uppsättningen kommer spelas för allmänheten på kvällarna och för skolor
på dagtid. I samband med skolföreställningarna kommer det hållas en föreläsning på
temat ”myter och fakta om mens”. Emma Häggmark leg. barnmorska på Ungdomsmottagningen Hisingen leder samtalet och svarar på elevernas funderingar kring mens.
Men vad är då vår relation till mens? Menscykeln påverkar hela livet och inte bara de dagar
varje månad som kvinnor menstruerar. Historiskt sett kryllar det av lärda mäns
påståenden om mens. Men hur skulle samhället påverkas om även män menstruerade? Att
få mens är det att bli vuxen eller att bli reducerad till en kropp, att bli en förlorare i ett
patriarkalt samhälle? Dessa frågor och många fler undersöker Teater Tamauer i MENS.
Det blir en timslång konstupplevelse med mycket humor, lek och musikalitet. Allt med ett
informativt och personligt tilltal.
Skådespelare: Helena Gezelius & Åsa Gustafsson
Manus: Anders Friberg, Helena Gezelius & Åsa Gustafsson
Originaltexter: Anders Friberg, Frida Ulvegren, Helena Gezelius, Lisa Rydberg, Lotta
Sjöberg, Sara Olausson & Åsa Gustafsson
Regi: Anders Friberg
Scenografi & kostym: Heidi Saikkonen
Ljus: Ida Gustafsson
Musik: Lotta Wenglén
Låttexter: Åsa Gustafsson & Helena Gezelius
Produktion & marknadsföring: Gustav Åvik
Urpremiär 6 februari kl 19 på Hagateatern i Göteborg.
Spelas fram till 7 mars och sen tillgänglig på turné.
Pressbilder finns att ladda ner på vår hemsida

För mer information och intervjuer kontakta:
Gustav Åvik
Producent
Teater Tamauer på Hagateatern
031-19 00 89

tamauer@hagateatern.se
www.hagateatern.se
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