Teater Tamauer har fått Mens igen!
Nu är succéuppsättningen MENS tillbaka! Den spelas på turné och har
nypremiär på Hagateatern 15 april. På scen ser vi denna gång Sara Klingvall
tillsammans med Åsa Gustafsson.
Fredagen den 15 april är det nypremiär på Teater Tamauers publiksuccé MENS. Under
våren spelas den endast fyra kvällar och några skolföreställningar på Hagateatern. MENS
är också aktuell på turné runt om i Sverige. Föreställningen spelas bland annat i
Ulricehamn, Åkers Styckebruk, Trosa och Ale under våren. Uppsättningen fick även pris på
Scenkonstgalan i november 2015 i kategorin ”Årets brott”. Tillsammans med Åsa
Gustafsson ser vi denna vår Sara Klingvall på scenen.
MENS är en informativ, personlig och humoristisk uppsättning om kvinnlig kroppslighet.
För pappor och deras döttrar, mammor och deras söner, för alla killar, för alla tjejer, för
alla som kommer att få, har och har haft mens och för de som aldrig kommer att få …
Vad är din relation till mens? Menscykeln har effekt på hela livet, 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 är en
timslång konstupplevelse med mycket humor, lek och musikalitet.
Några pressröster om föreställningen:
"Åsa Gustafsson är på topp."
Göteborgs-Posten 150208
"Blandningen mellan humor och allvar är underbart välavvägd."
Kulturbloggen.com 150209

Skådespelare: Sara Klingvall & Åsa Gustafsson
Manus*: Anders Friberg, Helena Gezelius
& Åsa Gustafsson
*efter bl a antologin "Kvinnor ritar bara
serier om mens"
Regi: Anders Friberg
Scenografi & kostym: Heidi Saikkonen
Ljus: Ida Gustafsson
Musik: Lotta Wenglén
Nypremiär 15 april och spelas fram till 4 maj
på Hagateatern i Göteborg.
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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OBS! Helena Gezelius & Åsa Gustafsson
är med på bilden men nu i vår är det Sara
Klingvall och Åsa Gustafsson som står på
scen.

