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"Så enkelt - och så obehagligt"
RECENSION. 
Berättarföreställning

Maria Johansdotter

Kulturens hus, Luleå

Fredag kl: 12.00

Betyg: 4

Det behöver inte vara svårare än så här. Lite soppa, lite kaffe och så en scen.

Kulturens hus arrangemang Lunchbiten är vanligtvis en trevlig timme med hög
mysfaktor. Denna gång är det dock tur att en sörplat i sig laxen och bönorna
innan föreställningen börjar. För det här är dramatiskt, redan från de första
stråkdragen på Anders Peevs nyckelharpa.

Berättarföreställningen Maria Johansdotter, framförd och skapad av musikteatern
Unna med Johan Theodorsson och Anders Peev, är baserad på tre autentiska
rättegångsprotokoll från början av 1700-talet. Och bara genom Peevs musik och
Theodorssons berättande, vävs historien om nyckelharpspelaren och
transpersonen Maria Johansdotter (eller Magnus Johansson) fram. Och jag måste
erkänna – jag förväntade mig inga stordåd av 1700-tal, nyckelharpa och det
spartanska upplägget.  Men kanske är det just detta som gör det hela så
dramatiskt (förutom själva historien i sig). Johan Theodorsson lyckas fånga in en
med sin inlevelse och både spänningen och obehaget lyfts av musiken. Det är
som en kraftigt avskalad föregångare till Kimberly Peirces film Boys don´t cry,
och när jag lämnar lilla salen har jag precis samma klump i magen som när Hilary
Swank dog som Brandon Teena. Dramatiskt, obehagligt och väldigt drabbande – i
all sin enkelhet.
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Luleå

Lunchbiten Maria Johansdotter på Kulturens hus. Duo nöje.
Foto: Josefin Wiklund
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Snart kan du skicka brev 
med hockeyhjälten
LULEÅ. En hockeyhjälte blir frimärke.  

KOMMENTARER. Snart kan du skicka brev med
hockeyhjälten (2 inlägg)  

21:08  LULEÅ.  Här är älvens farligaste isar
20:57  NORRBOTTEN.  På krigsstigen mot delade

turer
20:16  BODEN. UPPDATERAD.  Norrbottensgård

totalförstördes
19:33  KIRUNA.  Hot mot Radiotjänst: "Något

kommer hända"
18:46  LULEÅ.  Nya misstankar i SSU-härvan
17:44  BODEN.  Webb-tv: Se räddningsarbetet
17:30  LULEÅ.  24-årige David drunknade
17:09  LULEÅ.  18-åring greps och erkände

15:41  BODEN.  Hus brinner i Boden

15:30  GÄLLIVARE.  79-årig man skadad i olycka
12:50  LULEÅ.  Nu börjar Luleås kamp - om

skattemiljonerna
11:50  KALIX.  Flykten från sjukhuset
11:17  LULEÅ.  Snart kan du skicka brev med

hockeyhjälten
10:32  LULEÅ.  Norrtåg kör igen
10:19  BODEN.  M vill införa sommarskola för alla

Fler rubriker

21:34    Evakuering efter misstänkt bomb
20:41    Man häktad för mordförsök i två fall
20:03    DI granskar bostadsbolag i Göteborg
19:29    Försvarsutskottet mot regeringen
18:57    Mjölk med arsenik stoppas i skolor
18:28    Katt stoppades i tvättmaskin
17:19    Morddömd får psykvård
17:00    Försvaret vill att tolkasyl övervägs

Fler rubriker

21:17    Hagel vill att militärlagar ses över
20:19    Mordanklagade poliser nekades borgen
19:52    Ingen ny påve i dag
19:48    Google får böta för datainsamling
19:12    Livsförutsättningar hittade på Mars
17:48    Val till EU-parlamentet flyttas fram
17:31    "Kannibalpolis" i New York dömd
17:17    Trafikkaos efter snöoväder

Fler rubriker

Köpa eller sälja? 
Sök bland 46 506 annonser!
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Umeå Energi Elnät AB söker
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Driftingenjör

Serviceelektriker
Enercon Energy Converter AB söker
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Serviceelektriker till Piteå
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