48 VÄRLDEN

LÖRDAG 11 DECEMBER 2010

Pjäs skapade sällsynt
tystnad i parlamentet

Fynd!
DN 31/10 2010

Bästa Köp!

För en gångs skull är det tyst
i EU-parlamentet. Tyst så att
man kan höra en knappnål
falla, tyst så att ringandet från
en mobiltelefon låter obscent,
störande högt.

Allt Om Vin Oktober 2010

Beställ på:

DAGBOK BRYSSEL

Julklappstips!
Sebago, hjortskin, 595 kr

  
495 kr

Skinnarmo och
Nordostpassagen,
325 kr

Kikare Zenith 7x50
gasfylld/vattentät, NU 995 kr
(ord. 1495 kr)

Moncler, Maya, herr, NU
4995 kr (ord 5995 kr)
Boomerang fårskinns   

Söndagsöppet i december 11.00–16.00

Slussplan 5
Tel 08-677 00 00

mån–fre 10.00–18.00
lör 10.30–17.00

Alltid öppet på
www.nautiska.se

Vi är trehundra personer som
i denna täta tystnad lyssnar på
sju modiga kvinnors berättelser,
sju som satt liv och frihet på spel
när de stått upp för kvinnors rättigheter.
Men de sju svartklädda kvinnorna på podiet är inte Farida Azizi från Aghanistan, Inez
McCormack från Nordirland,
Marina Pisklakova-Parker från
Ryssland, Annabella de Leon från
Guatemala, Mukhtar Mai från Pakistan, Mu Sochua från Kambodja och Hafsat Abiola från Nigeria.
I kväll är det sex kvinnliga EUparlamentariker (och Riksteaterns Hedda Krausz Sjögren som
sjukersättare) som på svenska
ledamoten Cecilia Wikströms initiativ ger röst åt deras berättelser
i dokumentärpjäsen ”Seven”.
DE SJU PÅ SCENEN kommer från
olika länder, har olika politisk
färg och talar engelska med olika

Sex kvinnliga EU-parlamentariker och Riksteaterns Hedda Krausz
FOTO: MICHEL STASSART
Sjögren framförde pjäsen ”Seven”.

brytning. Men här smälter Marielle Gallos franska tonfall samman med rösten hos Farida Azizi
som i talibanernas Afghanistan
smyger ut dold under sin burka
för att ge sjukvård åt kvinnor:
– Jag ser en kvinna som föder
helt ensam för att under talibanerna är det förbjudet för manliga läkare att behandla kvinnor
och kvinnor får inte bli läkare.
Jag ser hennes ansikte. Hon dör
framför mina ögon.
i ögonen när
föreställningen är slut.
Två av kvinnorna som
pjäsen handlar om är här i
kväll: Mu Sochua, kambodjansk oppositionspolitiker,
känd för sin kamp mot sexhandeln i sitt hemland. Och
demokrati- och människo-

MÅNGA HAR TÅRAR

rättsaktivisten Hafsat Abiola från
Nigeria, dottern till två mördade
demokratikämpar.
– Det är en väldigt speciell
känsla att höra mina egna ord så
här, säger Mu Sochua och kramar
om Cecilia Wikström som läst
hennes roll. Sedan manar hon
EU-politikerna att skicka valobservatörer till hennes land redan
nu, inte vänta till valet 2012.
Medan Hafsat Abiola berättar
hur minnet av hennes mördade
mor driver henne att fortsätta
kampen:
– Det är mitt ansvar att se till
att inte militären får sista ordet om hur hennes historia
berättas.

INGRID HEDSTRÖM
ingrid.hedstrom@dn.se

Just nu på Dramaten:

DEN LILLA SJÖJUNGFRUN

av Marina Steinmo och Kajsa Giertz efter H.C. Andersens saga
Se vinterns stora familjeföreställning till specialpris.
Den lilla sjöjungfrun är en saga om fantasi och förvandling,
förväxlingar och ödesdigra val. En resa från havet, över
jorden och upp i luften berättad med teater full av rörelse,
dans och ord med Ellen Jelinek, Malin Ek, Filip Alexanderson,
Anna Björk m ﬂ. Från 8 år.
Regissören Kajsa Giertz, dramatikern Marina Steinmo
och scenografen Sven Dahlberg har tillsammans tidigare
satt upp de hyllade föreställningarna Snövit och Carmen
i Malmö.

DN-kortspris: Barnpris för alla 100 kronor
per biljett (ord vuxenpris 100–350 kronor
beroende på plats)
Datum: Onsdag 22 december kl 16.00.
Plats: Dramaten, Stora scenen
Bokning: www.dramaten.se
Ange kod SAGA eller ring biljettkassan
på telefon 08-667 06 80. Betalar du med
kort skickar vi hem biljetterna till dig.
Erbjudandet gäller i mån av plats.

Läs mer: dramaten.se

Varmt välkomna.

BARNPRIS
FÖR ALLA MED
DN-KORT

Med DN-kortet får du ﬁna specialerbjudanden från Dramaten.
Bli överraskad på Dramaten. DN-kortet ger dig erbjudanden på utvalda föreställningar och aktiviteter under hela 2010. Boka dina biljetter på dramaten.se eller
ring 08-667 06 80 och uppge ditt DN-kortsnummer. Mycket nöje.
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