
DEMOKRAT- en politisk thriller av Vivian Nielsen        

”...elektricitet som berör på allvar”  GP
”underhållande”  ”välskriven och
driven” GT 
”...skarpa repliker och vassa
vändningar”GT

Landets statsminister är mördad.
Nationen och enda dottern Beatrice sörjer.
Vem mördade honom och varför? Ett
politiskt maktspel tar sin början, där
ideologi ställs mot personliga intressen.
Vänner, media och politiska motståndare,
alla visar de sig ha haft något att vinna på
statsministerns död. Under jakten 
på mördaren avslöjas flera obehagliga
sanningar...

DEMOKRAT är en pjäs som ställer
frågor om vårt samhälle och de som
har makten i det: 
Vad ser vi och vad ser vi inte av dem som
avgör landets öde? Vem har modet att
vara maktens 
ansikte? Vem har mod att i grunden
förändra sig själv och bli en demokratisk
människa?

Spelas på turné i Västra Götalands län
hösten 2007 (v 37 - v 49). 
Turnépremiär 20/9 Skene Folkets Hus. 
Speltid ca 2 tim inkl paus.
Målgrupp - gymnasiet och uppåt. 

Demokrat hade Urpremiär 24/2 2007 på 
Stora Scenen FolkTeatern och spelades 
under våren. 

Studiematerial för DEMOKRAT.

Turnéplan DEMOKRAT

TURNÉINFO    
Turnéperiod: 20/9 - 7/12 2007 (v 37 - v 49).
Maxpublik: beroende på lokalens
utformning
Speltid: ca 2 tim inkl paus
Antal fst per dag: 1
Spelyta: bredd 7 m, djup 5 m, takhöjd 4 m.
El: 16 Amp trefas
Mörkläggning: Ja, nödvändig
Ljud/ljus: Ingår, tar med eget
Byggtid/rivtid 3 h/2h

studiematerial_demokrat.pdf
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Kika gärna på vår trailer: Stor fil 
Mindre fil   

Regi: Erik Ståhlberg 
Scenografi & Kostym: Annesofie Norn 
Musik: Dan Andersson 
Ljusdesign: Mauritz de Vries 
Mask: Lars Carlsson 
Video: Annesofie Norn, Veronika
Bökelmann 
och Hermann Böhm. 
Medverkande: Elisabeth Göransson, Sanna
Hultman, Kim Lantz, Jonas Sjöqvist, Ulla
Svedin och Sara Wikström. 
Foto: Kalle Sanner

Vivian Nielsen utsågs till 2006-års danska
dramatiker. Hon har skrivit Demokrat
direkt 
för FolkTeaterns ensemble. 
Intervju med Vivian Nielsen
Erik Ståhlberg har tidigare regisserat 
Vivian Nielsens drama Den Yttersta Natten,
om konstnärsparet Kröyer. Denna kritiker-
och publiksuccé spelades drygt 125
föreställningar 
under två säsonger på FolkTeatern och på
turné i Västra Götalandsregionen.

Bärhjälp: 2 vuxna som känner till lokalen
vid 
in och utlast
Antal medverkande: 6 skådespelare, 4
tekniker
Pris för FolkTeaterns medlemmar: 14 000
kr 
Priserna inkluderar moms 25%, resor,
traktamente & logi.
Priser utanför Västra Götalandsregionen på
förfrågan.

Turnébokning till 31/5. Öppnar åter 2/8:
Tel 031-60 75 63, fax 031-60 75 99, 
e-post tina.phipps@folkteatern.se
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DEMOKRAT ingår som en av fyra
pjäser 
i FolkTeaterns Demokratiår 2007.

Några i teamet bakom Demokrat:
Scenograf Annesofie Norn och regissör Erik
Ståhlberg
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