Fredag 5 mars
10.oo-21.3o Mellanmänsklig feminologik
Konstutställning av Ulrika Jansson, Caroline Näslund och Maria Norefors.
Arr: Konstfrämjandet Bergslagen och Kulturhuset
Foajén Kulturhuset
11.oo-16.oo Eart isn't earth
Utställning av Karin Häll – konstnär
Arr: Konstfrämjandet Bergslagen och ABF
Konstfrämjandet Bergslagen, Wadköping
17.oo-21.3o Världsbutiken Folkkök och Kafé med ETC Förlags och Olika Förlags bokbord.
Rättvisemärkt, ekologiskt, mumsigt och billigt.
Kafeterian Kulturhuset
17.oo-23.oo Bygg din egen gitarrpedal
Workshop med Ida Lindfors, Moody Sounds. Teori och praktik. Inga förkunskaper krävs. Montering, lödning och så kan du
mot aftonen gå hem med en egen effektpedal för gitarr eller bas. Anmälan till idali531@student.liu.se senast 28 februari.
Thorsson-rummet Kulturhuset
17.oo-17.45 Clowner
På väg upp på scenen är Clowndebutanter som repat mod till sig för att
slänga sig ut utan fångstnät. Ingen vet vad som kommer att hända.
Improvisation och samspel med publiken är resan mot målet där målet är
resan. Var beredd på precis vad som helst. Är ni beredda? En föreställning
för alla med humor, vuxna och stora barn, minst 5 år. Clownpedagog: Tina Ruth
Arr: och Av: Hällefors Folkhögskolas filial i Baronbackarna
B-salen Kulturhuset
17.oo Visning av klädmärket Lisa Chantem
Designern Lisa Säfve Chantem samtalar med er om sin installation av kläder och smycken formgivna och tillverkade i
Wadköping.
Kulturhusets biljettluckor
17.oo Visning av klädmärket Fröken Svår
Fröken Svår designar och syr kläder inspirerade av låttexter. Här presenterar de sina kollektioner för er.
Thorsons hall, Kulturhuset
18.oo-01.oo Cafe Deed
Också rättvisemärkt, ekologiskt, mumsigt och billigt! Skönt häng och konst på väggarna.
Cafe Deed i Kulturhuset
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18.oo Glädje - Vernissage och Prisutdelning
Alexandra Schützer, Ebba Persson och Malin Öhlin från John Bauergymnasiet har anordnat en fototävling som projektarbete.
Temat är glädje! Tävlingen har riktat sig till elever i åk 1 på John Bauer, Karolinska och Virginska skolan och med stöd av Sony
Center och Ung Peng har de anordnat en prisutdelning för Bästa Foto!
Trapphuset Kulturhuset
18.3o-19.oo En riktig sjörövarhistoria
Låt dig fångas av den fantastiska berättelsen om två sjörövarkvinnors
livsöden. Berättelsen utspelar sig under piraternas guldålder.
Amatörteaterkonsulenten Tina Ruth berättar den dramatiska historien.
Arr: Örebro Läns Bildningsförbund
B-salen Kulturhuset
19.oo Konsert - Anna Fogel
Vi presenterar stolt singer-songwritern Anna Fogel. Njut!
Kafeterian Kulturhuset
19.3o Samtal i utställningen Mellanmänsklig feminologik
Unikt tillfälle att möta konstnärerna Ulrika Jansson, Caroline Näslund och Maria Norefors och deras verk i Systerskaps
utställning som senare i mars vandrar vidare till Hällefors Konsthall.
Foajén Kulturhuset
20.oo Konsert med Madde Rönnberg
Konsert på Cafe Deeds scen. Den lilla scenen med det stora djupet och det höga taket. Arr: Bilda och Café Deed
20.oo-23.oo Konsert
En kavalkad av band ger er den lite hårdare musiken, de grymma riffen och musikaliska hyssen. Vi presenterar; Alison Blaire,
Deadly Nightshades och Ottilia Säll.
Arr: ABF, Tjejjouren
B-salen, Kulturhuset
20.3o Konsert - Zaya Otgonzaya och Aralia Issa
Zaya Otgonzaya sjunger, spelar och berättar för oss ur den långa mongoliska Moderhyllnings-traditionen. Aralia Issa ger oss
assyriska/syrianska sånger.
Två musikaliska praliner – nu tillsammans igen.
Kafeterian Kulturhuset

Lördag 6 mars
På Kulturhuset under dagen, 11.oo-21.oo; Mellanmänsklig feminologik och Världsbutikens Folkkök och Kafé öppet.
Vänsterpartiet tar pulsen på jämställdheten.
Interaktiva upptåg, videobikt med presentation den 8 mars. Hur ligger vi till Egentligen?
Free Iran - free Majid Tavakoli
Civil olydnad på nätet. Om ett folkligt motstånd i Iran mot ett totalitärt styre och för ett sekulariserat samhälle – se den humor
under ytan som aldrig når fram i svensk media. Collage och samtal där du minst anar det.
Bokbord ETC
Låt er förföras och förfäras av ETC Förlags litteratur. Handplockad för Systerskap.
Kafeterian Kulturhuset
Bokbord Olika Förlag
Barnböcker ut & in – ut med stereotyper - in med möjligheter.
Krammärkta barnböcker.
Kafeterian Kulturhuset
Myshörna för barn
Sjunk ner med era barn i en skön hörna, festivalens hjärta i plastdjungelväxtens lugna skugga. Lek, läs Olika Förlags böcker
och mys med varandra.
Kafeterian Kulturhuset
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Utställning hämtad från Tanzania
Kennedy Mmabando, installation. En hyllning till den afrikanska kvinnan.
Norman Sandén, installation.
Arr:UNIFEM
A-salen Kulturhuset
11.oo-16.oo Eart isn´t earth
Utställning av Karin Häll – konstnär
Arr: Konstfrämjandet Bergslagen och ABF
Konstfrämjandet Bergslagen, Wadköping
11.oo Genuspedagogik i förskolan
Om att ändra sitt sätt att se och bemöta. Anette Dahlén från Örebro-förskolan Violen berättar om pedagogernas väg till
förändring för att ge barnen en plattform att blir hela människor.
A-salen Kulturhuset
11.oo Könsdiskriminering – hur diskrimineras kvinnor i dagens samhälle och vad kan man göra åt det?
Föreläsning med Lars Thornberg, verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter
Thorssonrummet Kulturhuset
11.3o Dansmanifestation
Bella tar sig ton, lägger på en rytm och dansar till systerskapets ära!
Kom och var med om ett torg fullt av dansande feminister och vänner! Vi
gungar torget, sprider info om Systerskap 2010 och firar Internationella
kvinnodagen och all den feministiska kamp som förts i generationer. Alla är
varmt välkomna, ta med vännerna och kom!
Vi KAN, VILL & TÖRS – både synas och höras, sprida glädje och energi.
– Leve kampen och systerskapet!
Arr: bella - den feministiska studentföreningen vid Örebro universitet
Stortorget
12.oo-13.3o Våga vara bitch!
Ann-Britt Grünewald, fd fängelsedirektör, stödstrumpa, ledamot Kvinnor Kan. Föreläsare och författare med bland annat
böckerna "Tantvarning!" och "Trots allt möjligt!". Här på Systerskap föreläser/samtalar Ann-Britt med oss om härskartekniker
och glastak, och hur man kan stå på sig och ta för sig i livet med självkänslan och självförtroendet i behåll.
Arr: Socialdemokraterna i Örebro, ABF/Tankarnas Trädgård
Thorssonrummet Kulturhuset
12.oo-14.oo Jobbcoach
Kom och få en samtalsstund med en professionell coach som kan hjälpa dig att vrida och vända på arbetslivstillvaron.
Arr:Sensus
Cafe Deed
12.oo och 14.oo Visning av klädmärket Lisa Chantem
Designern Lisa Säfve Chantem samtalar med er om sin installation av kläder och smycken formgivna och tillverkade i
Wadköping.
Kulturhusets biljettluckor
12.oo och 14.oo Visning av klädmärket Fröken Svår
Fröken Svår designar och syr kläder inspirerade av låttexter. Här presenterar de sina kollektioner för er.
Thorssons hall, Kulturhuset
13.3o-14.45 Hur pass utbredd är sexslavhandel/trafficking i Europa?
Vad kan man göra för att förhindra den och vad görs redan idag?
Maj-Britt Theorin, fd riksdagsledamot, EU-parlamentariker och expert i sakfrågan föreläser om detta svåra men viktiga ämne.
Arr: Socialdemokraterna i Örebro, ABF/Tankarnas Trädgård
A-salen Kulturhuset
14.oo Alena Petrova musicerar
Den eminenta Alena Petrova underhåller oss med dragspel, ryska sånger och berättelser ur rysk musikhistoria.
Kafeterian Kultruhuset
14.oo Finissage av Se Människan - Boy Stories
Finissage/samtal med Johan Willner, konstnär och Clarence Crafoord, läkare, psykiater, psykoanalytiker och författare.
Samtalsledare är Ingemar Söderström, kyrkoherde.
Arr: Konstfrämjandet Bergslagen, Sensus, Örebro Universitet, Bio Roxy, Örebro läns landsting och S:t Nicolai kyrka
S:t Nicolai kyrka
15.oo Bitterfittan Airlines
En föreställning om jämställdhet, föräldraskap och kärlek. Fritt efter Maria Svelands roman. En monolog full av humor, allvar,
skratt och lite sång. Manus och regi: Kickan Holmberg
Arr: Örebro läns Kvinnolobby och Regionalt Resurscentrum Örebro län och Kulturhuset
B-salen Kulturhuset
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15.oo Seminarium om Kvinnokonventionen 30 år
Konventionen om avskaffade av all slags diskriminering av kvinnor. Föreläsare är Brittinger Örenius, projektledare
interkulturell nätverk.
Arr: UNIFEM Örebro, ABF
Thorsson Kulturhuset
16.oo Fish Tank
Filmen Fish Tank är berättelsen om Mia, en stökig 15-åring som bor med sin mamma och jobbiga lillasyster. Hon har stängts
av från skolan och är utfrusen av sina vänner. Hennes mamma, som själv var ett barn när hon födde Mia, kan inte riktigt ta på
sig föräldraskapet på grund av sin egen förlorade ungdom och bryr sig ofta mer om sina egna pojkvänner och fester än
döttrarnas välmående. Men in i deras liv kommer en ny man – Connor - som är rolig, charmig, snygg och bryr sig om dem
alla. Till och med Mia börjar öppna sig för honom.
Bio Roxy
16.3o Syster Sol –Tell dem!
Här berättar kvällens reggaedrottning om hennes och rapparen Cleos arbete med workshopen Tell dem! där tjejer får
chansen att rappa/sjunga/toasta, ges verktyg i rösthantering, textkomponering och inspelningsteknik. Intentionen är att
stärka självförtroendet hos tjejer, bidra till ett mer jämställt förhållande mellan unga tjejer och killar samt peppa tjejerna till att
våga ta sin plats, att börja uttrycka sig och få blomma ut.
Arr: Vänsterpartiet och Kulturhuset
Café Deed
17.oo Jämställdhet på Västbanken - synen på jämställdhet och synen på kvinnor.
Föreläsaren Alaa Idris nyligen hemkommen från Västbanken berättar
Arr: Socialdemokraterna i Örebro, SSU och ABF/Tankarnas Trädgård
A-salen Kulturhuset
17.oo Meningen med våld – makt och vanmakt i nära relationer
Sven-Åke Johanson, Kersti Freed-Klevmar och Berit Salander leg.psykoterapeuter, Örebro Mansmottagning berättar om den
nystartade verksamheten. Hösten 2009 startades en mottagning med ett syfte att erbjuda behandling för de som utövar våld i
nära relationer. Verksamheten bygger på ATV (alternativ till våld) en metod som utvecklats i Oslo. Arbetssättet är
välbeprövat och forskning visar på goda resultat.
Arr: Örebro Mansmottagning
Thorssonrummet Kulturhuset
17.oo och 19.oo The Dutchess
Filmen belyser äktenskapet, relationer och passioner 1700-talets England. En riktig kostymfilm om en stark kvinna, The
Dutchess of Devonshire, som gick sin egen väg.
Arr: Filmklubben
Varbergagården Varberga Centrum
18.oo Konsert - Queer Heart
Om du lyssnar noga på vad Queerheart sjunger så kan du höra en själ som vill få dig att ifrågasätta könsroller, sexualitet,
kärlek och vill ge dig en bild av hur livet kan vara för queers och transpersoner. Så välkommen att lyssna noga på den
radikalaqueerfeministiska musikern på sång och gitarr!
Kafeterian, Kulturhuset
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18.oo-01.oo Café Deed öppet med gott fika och sällskap.
18.3o Tai Chi Chuan
Uppvisning och Prova-på. Avivi Inner Journey presenterar Tai Chi Chuan, med och utan svärd samt ”pushing hands.” Saar
Avivi och Sifu Paul med elever tränar för Er och med Er! En Tai Chi-form som lyfter fram självförsvar, filosofi och andlig
tillämpning i vardagen.
A-salen Kulturhuset
19.oo Odaa-Satans kvinna!!!
En pjäs som handlar om en kvinna som kämpar mot konventionen och försöker följa sina drömmar trots att de inte alltid anses
passande för en kvinna.
Boka plats genom mejl till annakarin.hofling@live.se eller ring 070-320 95 70.
Av och med Teaterpedagogprogrammet på Örebro Universitet
Musikhögskolan 101:an, Universitetet
20.oo Forumteater på Cafe Deed Arr: Bilda och Café Deed
20.oo På scenen – Syster Sol!
Vi presenterar stolt kvällens konsert med reggaesångerskan Syster Sol och hennes grymma Hot This Year Band som får
publiken att dansa i taket.
Två förartister; Hayat- Bgirl rappar och breakar.
Leisha delar ut glädje och medryckande musik med rötter i Togo.
Arr: Vänsterpartiet, ABF och Kulturhuset
B-salen Kulturhuset
22.oo -02.oo Fest!
SISTERS, LADIES, LADIES & GENTLEMEN
Välkomna till Systerskap 2010's officiella FEST!
Vi har samlat några av de coolaste RIOT GRRRLS som Örebro har sett till att spela lekfull, svängig, hård och dansant musik ur
alla möjliga genrer. Det våra DJs har gemensamt är att alla har spelat på klubb Kiss Kiss Bang Bang, är feminister och vet hur
en skiva ska snurras! Vad som helst kan förstås hända! Oavsett om du är sugen på att dansa hela natten eller bara umgås med
vänner efter en händelserik festivaldag är det här festen du inte vill missa
RIOT!!!
Arr: Riot-crew
Plats: ännu okänd lokal krog, håll utkik! OBS Åldersgräns

Söndag 7 mars
11.oo-19.oo Mellanmänsklig feminologik och Världsbutikens Folkkök och Kafé med ETC Förlags och Olika Förlags
bokbord och myshörna öppet.
Kulturhuset
11.oo-18.oo Orangia Livs – stans enda veganlivs har öppet som vanligt denna söndag. Låt djuren omfattas av systerskap och
titta in på Café Deed som idag har blivit butik.
11.oo-16.oo Eart isn´t earth
Utställning av Karin Häll – konstnär
Arr: Konstfrämjandet Bergslagen och ABF
Konstfrämjandet Bergslagen, Wadköping
11.oo-12.15 Att vara volontär till våldsutsatta kvinnor - välgörenhet eller kvinnosolidaritet?
Presentation av Kvinnohusets volontärprogram och diskussion omkring frivilligarbete inom den sociala sektorn. Är det en ny
form av utnyttjande av kvinnokraft eller solidaritetsarbete enligt "gammal" tradition inom bl a arbetarrörelsen och
frikyrkorörelsen.
Arr: Föreningen Kvinnohuset
A-salen, Kulturhuset
11.oo och 18.oo Törst
Kulturskolan fördjupning Teater presenterar ett smakprov på sin pjäs Törst av Sarah Kane.
Thorssonrummet Kulturhuset
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11.3o-11.45 Könsdiskriminerande reklam - vad är sexistisk reklam och går det att anmäla?
Föreläsning med Vida Paridad, jurist Örebro Rättighetscenter och Lars Thornberg, verksamhetsansvarig Örebro
Rättighetscenter
Thorssonrummet Kulturhuset
12.oo och 14.oo Visning av klädmärket Lisa Chantem
Designern Lisa Säfve Chantem samtalar med er om sin installation av kläder och smycken formgivna och tillverkade i
Wadköping.
Kulturhusets biljettluckor
12.oo och 14.oo Visning av klädmärket Fröken Svår
Fröken Svår designar och syr kläder inspirerade av låttexter. Här presenterar de sina kollektioner för er.
Thorsons hall, Kulturhuset
12.3o Iranska folkets frihetskamp och kvinnornas perspektiv
Om ett folkligt motstånd i Iran mot ett totalitärt styre och för ett sekulariserat samhälle – se den humor under ytan som aldrig
når fram i svensk media.
Zargam Asadi samtalar med er.
A-salen Kulturhuset
12.3o Sexualbrott – har synen på våldtäkt förändrats?
Föreläsning med Vida Paridad, jurist Örebro Rättighetscenter.
Thorssonrummet Kulturhuset
13.3o Konsert - Queer Heart
Om du lyssnar noga på vad Queerheart sjunger så kan du höra en själ som vill få dig att ifrågasätta könsroller, sexualitet,
kärlek och vill ge dig en bild av hur livet kan vara för queers och transpersoner. Så välkommen att lyssna noga på den
radikalaqueerfeministiska musikern på sång och gitarr!
Kafeterian, Kulturhuset
13.3o Seminarium om Pekingplattformen,
en omfattande handlingsplan för jämställdhetsarbetet på nationell, regional och internationell nivå. En plattform för att uppnå
FN:s mål om jämställdhet. Föreläsare är Ingrid Pincus.
Arr: UNIFEM Örebro, ABF
Thorssonrummet Kulturhuset
14.oo Konst ur ett genusperspektiv
Föreläsning av Jessica Sjöholm Skrubbe, forskarassistent i konstvetenskap vid Stockholms Universitet
Arr: Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro läns museum
Waldénsalen, Örebro läns museum
14.3o Kan man vara feminist? Javisst!
Samtal mellan Niclas Järvklo, idéhistoriker Stockholms universitet med diskussionen om manlighet inom svensk
jämställdhetspolitik som forskningsområde, Martin Lind, sociolog och ordförande i Genusis, Örebro läns landstings
jämställdhetskommitté och Mats Hermansson, domprost i Visby. Samtalet kommer att kretsa kring om man kan vara man och
feminist, vad det innebär, vad man kan göra konkret för mer jämställdhet.
Arr: Socialdemokraterna i Örebro, SSU, ABF/Tankarnas Trädgård
Thorssonrummet Kulturhuset
14.3o Mayars resa till Mexico
Marre Mayar har arbetat som fredsobservatör i Mexico för Kristna Fredsrörelsen. Här visar hon bilder och delger er
personliga reflektioner från resan - fokus på kvinnors liv.
Arr: Världsbutiken
B-salen Kulturhuset
15.oo Alena Petrova musicerar
Den eminenta Alena Petrova underhåller oss med dragspel, ryska sånger och berättelser ur rysk musikhistoria.
Kafeterian Kulturhuset
15.oo-17.oo Västafrikansk dans – Workshop
Dansglada på alla nivåer! En härligt inspirerande dansworkshop till kokande trumrytmer! Lärare är Abdourahmane Diallo
med internationell erfarenhet inom afrikansk dans och danspedagogik. Professionella, glada och generösa Diallo och
musikerna Abou och Bayadi tar dig med på en galet rolig, svettig och energigivande dans- och rytmresa!
Kursavg: 250 kr
Anmäl dig senast 1 mars till Ingrid Kallrén 0587-14822, 070-6817713 och info@frojdans.nu
Arr: Föreningen Fröjdans i Örebro
Karolinska skolans gymnastik-/danssal
15.3o Orientalisk dans med Cairo
Dansgruppen Cairo dansar med ljus i händerna till The magic in your eyes av Hossam Ramzy.
A-salen Kulturhuset
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16.oo Ship to Gaza – Filmvisning och samtal
Bitte Alling-Ode presenterar projektet Ship to Gaza och sin nya film från sin resa till Västbanken i december 2009.
Arr: ABF/Tankarnas Trädgård
A-salen Kulturhuset
16.oo Fish Tank med samtal och fika
Efterföljande samtal med Cecilia Hector, psykoanalytiker och filmvetare.
Bio Roxys servering är öppen.
Filmen Fish Tank är berättelsen om Mia, en stökig 15-åring som bor med sin mamma och jobbiga lillasyster. Hon har stängts
av från skolan och är utfrusen av sina vänner. Hennes mamma, som själv var ett barn när hon födde Mia, kan inte riktigt ta på
sig föräldraskapet på grund av sin egen förlorade ungdom och bryr sig ofta mer om sina egna pojkvänner och fester än
döttrarnas välmående. Men in i deras liv kommer en ny man – Connor - som är rolig, charmig, snygg och bryr sig om dem
alla. Till och med Mia börjar öppna sig för honom.
Bio Roxy
16.oo Clowner
Se fredagen. Arr: och av Hällefors Folkhögskolas filial i Baronbackarna.
B-salen Kulturhuset
16.3o 70-talets kvinnorörelse och Nuet
Diskussionsrunda tillsammans med Ingrid Pincus och Gunnel Karlsson från Örebro Universitet. Vad finns det för skillnader och
paralleller mellan våra olika generationers feminism?
Arr: Örebro Tjejjour
Thorsson-rummet Kulturhuset
17.3o En riktig sjörövarhistoria
Amatörteaterkonsulenten Tina Ruth berättar den dramatiska historien. Se fredagen.
Arr: Örebro Läns Bildningsförbund
B-salen Kulturhuset
17.oo och 19.oo The Dutchess
Filmen belyser äktenskapet, relationer och passioner 1700-talets England. En riktig kostymfilm om en stark kvinna, The
Dutchess of Devonshire, som gick sin egen väg.
Arr: Filmklubben
Varbergagården Varberga Centrum
18.oo Törst
Kulturskolan fördjupning Teater presenterar ett smakprov på sin pjäs Törst av Sarah Kane.
Thorsson Kulturhuset
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Måndag 8 mars
10.oo-17.oo Mellanmänsklig feminologik
10.oo-17.oo Lisa Chantem
Installation av kläder och smycken formgivna och tillverkade i Wadköping.
Kulturhusets biljettluckor
13.oo-15.oo Odaa-Satans kvinna!!!
En pjäs som handlar om en kvinna som kämpar mot konvektionen och försöker följa sina drömmar trots att de inte alltid anses
passande för en kvinna.
Av och med Teaterpedagogprogrammet på Örebro Universitet
B-salen Kulturhuset
14.3o Seminarium ”Utmärkta kvinnor!”
Internationella kvinnodagen firar 100 år! Seminarium med Örebrokvinnor som verkat/ar för kvinnor och som goda förebilder!
Vi firar denna dag även med att bjuda på tårta till alla!
Arr:UNIFEM
Conventum
15.3o -17.3o Stand-up på teckenspråk!
Om fördomar och kulturkrockar.
Öppen repetition inför konferensen "Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna!" den 11 mars i Conventum. Tolkas
eventuellt. Regi: Mia Nilsson"
Arr: Örebro Teckenspråkiga Kulturskola
A-salen Kulturhuset
17.15 Manifestation och tåg från Olof Palmes torgtill samling på Stortorget där Landshövdingen Rose-Marie Frebran håller tal och manskören Loreali hyllar kvinnan med sång.
Arr:UNIFEM
Socialdemokraterna delar ut rosor under manifestationen
17.3o I en annorlunda värld - kvinna och präst i krigets Afghanistan
Afternoon tea - för kvinnor på Internationella Kvinnodagen.
Mona Lindberg berättar. Kostnad: 60 kr
Anmälan senast 3 mars
Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2
18.3o Föreläsning om mikrokreditlån
Sara Belfrage, socialanalytiker vid Microfinanshuset föreläser.
Mikrofinans erbjuder småskaliga finansiella tjänster (framförallt spara och låna) till människor i utvecklingsländer som är för
fattiga för att bli accepterade som kunder hos traditionella banker. Syftet är att göra det möjligt för dessa människor, speciellt
kvinnor, att bli självförsörjande egenföretagare och därmed kunna generera tillräcklig inkomst för att kunna påverka sina
egna och sina familjers levnadsvillkor.
Arr: Örebro Universitet
Hörsal L1, Långhuset Örebro Universitet
19.oo Romeo och Juliet
Detta är ingen vanlig uppsättning av Romeo och Juliet, det är en modern bearbetning som teatergruppen gjort helt på egen
hand. Handlingen förlagd till år 2010 och i vår uppsättning är Romeo en tjej. Teatergruppen ”De överflödiga” går steg 3kursen på Nya Teatern. Det innebär att gruppen lär sig produktionsarbetet i sin helhet. Med 4 dagar kvar till premiär, bjuder
vi in till en öppen repetition.
Handledning och regi: Tina Ruth
Nya Teatern
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