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KULTUR & Nöje

album
1. (1) bruce Springsteen 

  The promise
2. (ny) malena ernman 

Santa Lucia - en klas-
sisk jul

3. (3) rod Stewart 
Fly me to the moon... 

4. (ny) nisse Hellberg 
Tufft jobb

5. (ny) Christer Sjögren 
 En stjärna lyser i natt

6. (10) The Playtones 
Rock’n’roll christmas 
party

7. (ny) Helen Sjöholm 
Euforia

8. (8 Sanna Shirley Sonja 
 Vår jul

9. (ny) The refreshments 
Christmas wishes

10. (21) Tove Styrke 
Tove Styrke

11. (2) bo Kaspers orkester 
New Orleans

12. (14) Susan boyle The gift
13. (54) Pink Greates hits...  !
14. (12) Sarah dawn Finer 

 Winterland
15. (ny) rihanna Loud
16. (16) Flamingokvintetten 

 Tack & förlåt
17. (4) bon Jovi 

Greatest hits
18. (28) Sissel 

 ... Til deg...
19. (5) Håkan Hellström 

  2 steg från paradise
20. (6) larz-Kristerz 

 Små ord av guld
Singlar
1. (ny) September 

 Mikrofonkåt
2. (1) daniel adams-ray 

  Gubben i lådan
3. (2) rihanna 

Only girl (in the world)
4. (3) eminem featuring 
  rihanna 

Love the way you lie
5. (21) Tove Styrke 

 White light moment
6. (5) Shakira featuring 

Freshlyground 
  Waka waka 

7.  (4) bruno mars 
Just the way you are

8. (6) Cee lo green 
  F**k you!

9. (18) Petter 
Stockholm i mitt hjärta

10. (10) Idol allstars 2010 
 All I need is you

11. (19) dev The Cataracs...
  Like a G6
12. (7) oskar linnros 

 Från och med du
13. (9) mohombi 

Bumpy ride
14. (14) Swedish House mafia 

vs Tinie Tempah 
  Miami 2 Ibiza

15. (22) nelly  Just a dream
16. (11) Tinie Tempah featur-

ing eric Turner 
  Written in the stars

17. (25) The black eyed Peas 
  The time (Dirty bit)

18. (12) Taio Cruz   Dynamite
19. (13) bob featuring Hayley 

Williams of Paramore 
  Airplanes

20. (ny) rihanna & drake 
  What’s my name? 

n Topplistorna

Njutbart renskalad 
och driven teaterkraft

om teater vore matlagning skulle 
man inför Göteborgs engelsksprå-
kiga teaters (Gest) senaste pro-
duktion tala om konsten att åstad-
komma en kulinarisk upplevelse 
av enkla rena och goda råvaror. 

Cock baseras nämligen på tea-
terns enkla och basala grunder: 
ordet, rösten och kroppen. Här 
finns ingen scenografi, ingen re-
kvisita, inga effekter. Manusförfat-
taren Mike Bartlett vill ha det så. 

denna önskan lämnar regissör 
och skådespelare i ordens, sam-
talens och kroppsspråkens våld. 
Cock är uppbyggt kring ett tri-
angeldrama, där till sist också en 
fjärde person ingår. De rör sig 
inom ett tydligt avgränsat områ-
de på det svarta scengolvet. En 
vit linje tecknar en kvadrat, vars 
yta och omkrets kan användas till 
att skapa och mäta ut även men-
tala avstånd, till att överträda 
gränser och till att längs linjen 
förflytta positioner. Det hela lik-
nar inte sällan en boxningsmatch.

Det är ett stridsfält. M och W 
strider om John, sedan sju år 
sambo med M men under ett fri-
görelseförsök förälskad i W. Han 
kan inte bestämma sig för hos 
vem han vill stanna. Bit för bit i 
en fräsande, ringlande, fäktande, 
studsande dialog avslöjas kom-
plicerade bindningar och strate-
gier. M håller John i ett makgre-
pp, kopplat med satirisk 
överlägsenhet, med en förlösan-
de motpol i Johns stundtals 
avväpnande charm. De tycks be-
finna sig i närmast ständig argu-

mentation och verbal kraftmät-
ning. När John försöker bryta 
den haltande obalansen i förhål-
landet träffar han W och blir för 
första gången nyfiken på en 
kvinna. 

Han bygger framtidsdrömmar 
tillsammans med henne men 
kan inte förmå sig att lämna M. 
När de tre träffas för att tala ut 
avslöjas så småningom rädslan 
under M:s maktgrepp om pojk-
vännen.

På scenen står Gest-skådespe-
larna Kristina Brändén Whitaker 
och Gary Whitaker som W och 
M, medan Ben Warwick som 
John och George Costigan som 
M:s far lånats in direkt från Stor-
britannien. Det är en driven fyr-
klöver som förmår ladda röster, 
ord och kroppar med all den ge-
staltningskraft som behövs för 
att hålla publiken totalkoncen-
trerad den dryga halvannan tim-
me spelet pågår. Gary Whitakers 
röst pendlar mellan hånfullhet 
och desperation, medan hans 
kropp plastiskt följer stämnings-

läget, vare sig han har egen svag 
touch av femininitet, parodierar 
klichén av fjollighet eller bara 
ger allt för att övertyga med sina 
ord. Ben Warwick kör händerna 
genom håret och låter kroppen 
bli gängligt vinglig i nära sam-
spel med den sviktande själv-
uppfattningen och Kristina 
Brändén Whitaker försvarar sig 

Gary Whitaker och Ben Warwick bollar det                     engelska språket i ständig snabb argumentation Foto: Lina Ikse

Teater
 
CoCK 
av Mike Bartlett 
geST – The gothenburg english 
Speaking Theatre 
Scen: Folkteatern, Göteborg,  
Vita scenen
regi: George Costigan
medverkande: Gary Whitaker, 
Ben Warwick, Kristina Brändén 
Whitaker, George Costigan 
Cock vann årets Laurence Olivier 
Awards
geST:s uppsättning är Skandina-
vienpremiär.

Ny driven brittisk dramatik på originalspråk. Gest (Gothenburg English Speaking 
Theatre) är en liten skatt för västra Sverige. Måtte många utnyttja att den finns, 
skriver Bohusläningens recensent efter premiären på Cock.

Åtta år gammal kom soma-
liska Ubah Musse som en-
samt flyktingbarn till ett 
gruppboende i Oskarshamn.  
I vår står hon för en av tre 
urpremiärer på Riksteatern.

– Jag kommer inte undan de här 
frågorna, jag kommer inte undan 
hur jag kom hit, hur jag växte upp, 
säger hon.

Vem sover i natt? heter mono-
logen om Ubah Musses liv. Med 
start den 20 februari på Södra 
teatern i Stockholm ska hon själv 
framföra den på ett 40-tal platser 
runt om i Sverige.

I dag bor Ubah Musse i Rinkeby, 
hon är 28 år, studerar på Söder-
törns högskola men jobbar också 

som spärrvakt och undersköters-
ka. Sin svenska uppväxt tillbring-
ade hon på ett gruppboende i 
Oskarshamn. De vuxna hon knöt 
an till försvann en efter en, skri-
vandet däremot var beständigt.

– Jag har skrivit sedan jag var 
barn. Så fort jag kunde skriva 
skrev jag brev. Jag skrev till min 
mamma, men också som man skri-
ver till en person som inte finns, 
man skriver bara för att ha kontakt 
med någon, kanske Gud.

modern levde
Som 20-åring fick hon veta det 
fantastiska: modern levde. De 
hade skilts åt under klanstriderna 
i inbördeskrigets Somalia. Ubah 
Musse reste tillbaka men förhopp-
ningen om den stora kärleksfulla 

återföreningen blev aldrig infriad 
och så småningom, på sin mors 
inrådan, återvände Ubah Musse 
till Sverige.

Tillfälligheter sammanförde 
henne med producenten Josefin 
Lindberg på Riksteatern som fick 
läsa hennes texter. Mia Törnqvist 
har hjälpt till med dramatisering-
en och Josette Bushell-Mingo har 
regisserat förställningen som 
snabbt blev uppbokad av Rikstea-
terns teaterföreningar.

Wollter som Fröding
Bland andra uppsättningar i vår 
finns Klas Widén som har skrivit 
musikalen Får i stövlar efter Ma-
ritgen Matters bok, urpremiär i 
Umeå 13 februari. Ännu en nyskri-
ven uppsättning ingår i vårens 

Riksteaterrepertoar: i En dåres 
sånger porträtterar Sven Wollter 
Gustaf Fröding.

– Han är en av våra största dik-
tare och dessutom ett komplext 
människoöde och det intresserar 
mig mer än något annat, säger 
Sven Wollter.

Föreställningen är specialskri-
ven för just Sven Wollter av hans 
vän CO Evers.

– Jag sade till CO att, för katten, 
nu börjar jag bli till åren kommen 
och jag vill kunna spela Fröding 
innan jag tar ner skylten. Kan du 
inte skriva en pjäs? Och då gjorde 
han det.

erika Josefsson 
TT Spektra

Tre urpremiärer av Ubah Musse i    Riksteaterns program 

n Till Uddevalla kommer:

Vem sover i natt?  
heter Ubah Musses 
föreställning. 
Titeln syftar på 
hennes första tid 
på gruppboendet 
för ensamma 
flyktingbarn i 
Oskarshamn. 

”Jag har skrivit  
sedan jag var barn.  

Så fort jag kunde  
skriva skrev jag brev.  

Ubah musse, 
dramatiker

riksteatern i urval
l liv är att ta sig ut, musikföre-
ställning med Lise Hummel och Ger-
trud Stenung, turnépremiär i Tranås 
5 februari.
l Får i stövlar, nyskriven musikal av 
Klas Widén efter Maritgen Matters 

bok. Urpremiär i Umeå 13 februari.
l blottad. Maria Lundqvist turnerar 
med sin show. Med sig har hon ett 
femmannaband under ledning av 
Sami al Fakir. 
Turnépremiär 26 februari.

l en dåres sånger med Sven Woll-
ter och Iwa Bohman, urpremiär 
1 mars i Förslöv.
l lång dags färd mot natt 
med bland andra Per Burell och 
Maria Selbing. Premiär i Ystad  
5 mars.

l vi betalar inte, vi betalar inte 
av Dario Fo. Tyst teater spelar på 
teckenspråk och med tal, samtidigt. 
Premiär i Falun, 12 mars.
l Utrensning av Sofi Oksanen. 
Wasa Teater och Åbo Svenska Tea-
ter turnerar. Premiär Växjö 14 mars.

l master minds, dansföreställning 
för mellanstadieskolor av Björn 
Säfsten och Anja Arnquist. Turné-
premiär i Stockholm 14 mars.
l Emil Jensen –  livs levande av  
och med Emil Jensen, turnépremiär 
i Stockholm 16 mars.

l Swingin’ in black and white, en 
resa till jazzens rötter med Harlem 
Hot Shots, turnépremiär i mars.
Fotnot: Detaljerad turnéplan presen-
teras senare.

fräsande mot en manligt exploa-
terande blick samtidigt som hon 
är som inifrån upplyst av sin 
nya kärlek och sitt nya framtids-
hopp. Och pappa F står där på 
sonens sida och försöker styra 
händelseförloppet – vilket för-
stås inte är särskilt nyttigt för 
någons utveckling och själv-

ständighet – med en något viss-
nad pondus.

det är en stark upplevelse av 
skådespeleriets och ordens kraft 
och bevisar än en gång att det är 
skatt för Göteborg – och hela 
västra Sverige – att ha en ensem-
ble som tar hit den bästa brittis-

ka samtidsdramatiken och serve-
rar den på originalspråk. 

Det är bara att upprepa för-
hoppningen att inte minst regio-
nens gymnasieskolor ser till att ta 
chansen att avnjuta anrättningen!

marita adamsson
0522-992 26

marita.adamsson@bohuslaningen.se

Foto: Christopher Mair

Från 0 i Stockholm
Nu når de västsvenska 15-åringar-
nas tankar om sig själva och livet 
Stockholm. 

Föreställningen Från 0, byggd 
på intervjuer och tester utförda i 
tält på olika skolgårdar, har turne-
rat i Västra Götaland under hös-

ten och har på måndag premiär 
på Stockholms stadsteater scen i 
Skärholmen. Föreställningen är 
ett sam arbete mellan Regiontea-
ter Väst och dess Projekt:ID och 
Stockholms stadsteater.

”Regionteaterns Från Noll speg-

lar och summerar sina resultat på 
ett sätt som känns både gripande 
och relevant, och som jag ser det 
finns mycket att hämta för publik i 
alla åldrar”, skrev Bohusläningens 
recensent efter premiären i Udde-
valla i september.

dragespel och poesi
Tre dragspel och en tv, stora käns-
lor, små ord, plötsliga skratt och 
falska toner. Det vill Gerlesborgs-
skolan bjuda på i kväll under rub-
riken Vem gråter för Jemma 
Blomhoff?

På scenen står musikern Anna 

Gustavsson samt poeterna Linn 
Hansén och Lina Ekdahl. Med sig 
har de skådespelaren Kristin 
Rode, speciellt inbjuden gäst för 
kvällen. 

Tillsammans framför de en po-
esi- och dragspelsföreställning, 

där såväl ord som musik är ny-
skrivna. 

Föreställningen hade urpremiär 
i Göteborg i april i år och har 
under hösten varit på turné med 
olika gäster vid olika tillfällen.

I gårdagens tidning kunde 
man läsa om årets julshow på 
Lyckorna brygga. För den som 
undrar vilka som står för mu-
siken vill vi berätta att Lyckor-
na Bryggas husband består av: 

Erica Larsson, sång, Magnus 
Sjökvist, gitarr, Christofer Jo-
hansson, bas, Johan Aronsson, 
trummor, Bengt Danhäll, key-
board.

Förtydligande

Utebliven övertidsersätt-
ning, ojämlika arbetsvillkor 
och rädsla för att mista 
uppdragen. Villkoren i film-
branschen är hårda. Nu 
utreds filmarbetarnas ar-
betsmiljö. En av finansiä-
rerna är Film i Väst.
En debattartikel på Filminstitu-
tets sajt Filmnyheterna väcker 
starka reaktioner i Film-Sverige. 
Kommentarer har rasat in till in-
lägget där en anonym film arbetare 
beskriver en tillvaro med obetald 
övertid, ojämlika arbetsvillkor 
och hur filmarbetare blir utbrän-
da innan de hinner fylla 40.

Upprinnelsen till debattarti-
keln är en konflikt vid inspel-
ningen av kriminalserien  Maria 
Wern där ett fackligt skyddsom-
bud nu har granskat arbetsvill-
koren men konflikten fortfarande 
inte är löst.

På torsdagen tillkännagav Tea-
terförbundet att de ska genom-
föra en stor undersökning av 
arbetsmiljön i filmbranschen.

Den omfattar urval ur olika 
yrkeskategorier från alla svenska 
film- och tv-produktioner som 
avslutades under 2010 och har 
varit planerad en längre tid.

Stress, utbrändhet, olyckor
– Vi gör mer film för mindre 
pengar och har extremt pressade 
budgetar. Det slår rakt ner mot 
filmarbetare och resulterar i 
större stress, utbrändhet och 
olyckor på inspelningsplatser. 
Men det slår också mot filmens 
kvalitet, vi blir kringskurna 
konstnärligt, säger Jessica Si-
monsson, ordförande för Teater-
förbundets filmavdelning.

Den stora majoriteten av ar-
betsstyrkan i filmbranschen ar-
betar på frilansbasis. Det innebär 
att få vågar höja rösten mot miss-
förhållanden och att olika villkor 
kan gälla för olika yrkesgrupper 
inom samma produktion.

Medan tekniker och kamera-
män kan kvittera ut avtalsenlig 
övertidsersättning händer det att 
kostymörer, rekvisitörer och as-

sistenter arbetar långa pass utan 
kompensation.

– Vissa är bra på att stötta var-
andra. På grund av ren rädsla 
tror sig andra vara tvingade att 
gå med på producenternas krav. 
Man är rädd för att inte få ett 
jobb i framtiden, säger Jessica 
Simonsson.

brett stöd för enkät
Bakom enkätundersökningen 
står Teaterförbundet tillsam-
mans med och en rad andra ak-
törer inom filmbranschen.

Den tidigare näringsministern 
Björn Rosengren (S) är ordfö-
rande för arbetsgivarorganisa-
tionen film- och tv-producenter-
na. Han vill inte uttala sig om 
arbetsmiljön i den svenska film-
branschen i dag.

– Absolut inte. Det är därför vi 
nu gör en utredning. Vi är med 
och betalar den eftersom vi tyck-
er att det är viktigt med en bra 
arbetsmiljö, säger han.

Enkätundersökningen finan-
sieras av Teaterförbundet, Film- 
och tv-producenterna, Svenska 
filminstitutet, Film i Väst, Film i 
Skåne, Filmregion Stockholm-
Mälardalen och Filmpool Nord.

Den genomförs av Lovisa Näs-
lund, doktorand vid Stockholms 
universitet, och Anna Kleerby, 
som tidigare bland annat forskat 
om jämställdhet inom scenkon-
sten. Resultatet väntas sent i vår.

Carl Cato 
TT Spektra

Filmarnas 
arbetsmiljö 
ska utredas

Film i Väst är medfinansiärer i under-
sökningen. Foto: Andreas Carlsson
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