
SEVEN  -  Läsning av den svenska översättningen

SEVEN - SJU DRAMATIKER
DOKUMENTERAR 
SJU OVANLIGA KVINNOR

SEVEN är en pjäs om sju
kvinnorättskämpar från fyra världsdelar
och deras strid mot orättvisor. Med humor,
passion och intelligens berättar sju
extraordinära kvinnor om hur de vänt
traumatiska erfarenheter till aktivism. 
De trotsar hot och våld i arbetet med att
förbättra tillvaron för kvinnor med helt
olika kulturell 
bakgrund. De verkar i Ryssland, Pakistan,
Nigeria, Nordirland, Afghanistan,
Guatemala 
och Kambodja. 

SEVEN hade urpremiär i New York i
februari i år och har rönt stor
uppmärksamhet i USA.

Medverkande skådespelare: Pamela
Cortez Bruna, Andanna Deleanu, Linda
Hellström,
Archana Khanna, Maryam Moghaddam, 
Moa Myrén och Birte Niederhaus.

Efter läsningen följer ett panelsamtal
om osynliga kvinnors röst med bland
andra:

Henry Ascher, 
barnläkare & medicinskt ansvarig för
Rosen-grenska kliniken som ger vård åt
papperslösa
Anna Takanen, 
konstnärlig ledare för Göteborgs
Stadsteater
Bianca Leidi, 
producent på Världskulturmuseet &
kurator f
ör museets utställning om trafficking 2006.

LÄS MER OM SEVEN: 
www.hedda.nu
www.vitalvoices.org
www.sevenplay.org

Foto Nancy Crampton

LÄSNING & EFTERFÖLJANDE SAMTAL:
Tisdag 7/10 2008 på Stora Scenen 
Fri entré - Ingen anmälan
Läsning & Samtal är ca 2 tim inkl kort paus
 
Övriga läsningar av SEVEN hösten 2008:
UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGEN i Lund, 
16 oktober
ELVERKET/DRAMATEN i Stockholm, 
17 november
RIKSTEATERN i Stockholm/Hallunda, 
under teaterdagarna 13-16 November.

Läsningarna arrangeras i samband
med 
Home not Home, www.homenothome.se 
som är ett rikstäckande konstnärligt
samarbete mellan Riksteatern,
Riksutställningar, Intercult, Re:Orient &
Sprong.

SEVEN skapades med stöd av 
Vital Voices Global Partnership.
För mer information, kontakta 
Hedda Krausz Sjögren, projektledare.
+4670 673 73 72   hedda@hedda.nu
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