
MORDET PÅ EN FD KOMIKER av Björn Runge                              

Kristin Falksten och Kim Lantz.              Foto Joacim
Nilsson  

Läs recensionsklipp Mordet på en f d
komiker

"underhållande och oavbrutet
fängslande."GP
"varmblodig, melodramatisk
vardagspjäs 
med lokalfärg. GP Läs hela GP-
recensionen!

"Scenen glöder av spelintensitet och
av 
exakt drabbande tajmning."
Bohusläningen
"Lysande ensemblespel"
Bohusläningen-rec! 

Kika på trailer för Mordet på en f d
komiker
Pressfoto för Mordet på en f d komiker

En tät, rolig och berörande pjäs där
människans bräcklighet står i
centrum.
Han har ett pris på sitt huvud. Han heter

Foto Daniel Grizelj                     Grafisk form Ola
Ingvarsson

SPELADES 8/3 – 24/5 2008 på Stora Scenen
Speltid 2 tim & 30 min inkl paus
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Allan Gustavsson. För 35 år sedan var han
Sveriges roligaste människa och älskad av
alla. Nu gömmer han sig bakom
persiennerna i sin tvårumslägenhet i
utkanten av stan. 
Vad är han rädd för?  Vem är det
egentligen som jagar honom?
Skummisarna från travbanan som han är
skyldig pengar, älskarinnan från busken på
andra sidan fotbollsplanen, dansösen från
kinakrogen, den lokale fiskhandlaren eller
hans egna barn... 
När livet närmar sig sitt slut, är det
många som vill göra upp med en f d
KOMIKER.

Regi Sanna Hultman 
Scenografi & Kostym Lisa Hjertén
Musik Lars-Eric Brossner
Ljusdesign Anna Wemmert
Medverkande Kristin Falksten, Elisabeth
Göransson, Kim Lantz, Gunilla Olsson, 
Jonas Sjöqvist och Helén Söderqvist.
Föreställningsfoto Joacim Nilsson
Förlag Draken Teaterförlag
________________________________________

BJÖRN RUNGE är regissör och
manusförfattare och har arbetat med film
sedan han var 20 år, bland annat hos Roy
Andersson. 
Det stora genombrottet kom med Om jag
vänder mig om som 2005 belönades med
fyra Guldbaggar för bästa regi, manus,
kvinnliga biroll (Ann Petrén) och manliga
biroll (Ingvar Hirdwall). 
Filmen belönades också med Silverbjörnen
och Den blå ängeln för bästa Europeiska
film vid filmfestivalen i Berlin 2004. 
Efter att 2006 ha regisserat Harold Pinters
Aska på Göteborgs Stadsteater,
debuterade Björn Runge våren 2007 som
scendramatiker med Uppdraget, i egen

Trailer för Mordet på en f d KOMIKER:
Musik Lars-Eric Brossner
Speakerröst Staffan Fischer
Komikern Kim Lantz
Fyrverkeriexpert Anna Wemmert
Ide & regi Sanna Hultman
Produktion Fredrik Egerstrand
Extratrailer för Mordet på en f d komiker
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regi, på Stockholms Stads-teater. Mordet
på en f d KOMIKER är Björn Runges första
pjäs för FolkTeatern i Göteborg.


