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Oprah stäms för diskriminering 
tv. En tidigare anställd vid 
Oprah Winfreys tv-bolag OWN 
stämmer företaget för att de 
skapat en ”fientlig arbetsmiljö”, 
skriver The Hollywood Reporter. 
Den anställda Catherine Dunn 
lider av ms och tvingades att ta 
ledigt från sitt arbete och uppger 
att henne symptom förvärrades 
av stressen på arbetsplatsen. I 
stämningsansökan uppger Dunn 
att hon ersattes av en yngre och frisk anställd 
medan hon var borta och stämmer nu Oprahs 
bolag för att hon sparkats på ett felaktigt sätt. (TT 
Spektra)

Ulvaeus sågar talangjakter
mUsik. ABBA-stjärnan Björn Ulvaeus sågar i brit-
tisk press talangjakter som ”Idol” och ”X-Factor”, 
skriver kvällstidningarna. Ulvaeus säger att han 
tycker att programmen försöker strömlinjeforma 
artisterna och att de unga artisterna som deltar 
blir förödmjukade.

– Ingen av dagens talanger ger sig ut på vägar-
na och lär sig hantverket. Se på Beatles hur de 
kämpade. Det är därför som de hade så lång livs-
längd och fortfarande beundras i dag, säger han 
till Mail on Sunday. (TT Spektra)

Dolph Lundgren 
etta på biotoppen
fiLm. Det verkar som att 
cocktailen av gamla action-
hjältar tilltalar publiken. Fil-
men ”The Expendables” med 
bland andra Dolph Lundgren 
och Sylvester Stallone på 
rollistan är etta på den ame-
rikanska biotoppen, skriver 
Expressen. Actionfilmen 
drog in 100 miljoner kronor bara i fredags och 
man räknar med att summan kan närma sig 300 
miljoner innan helgen är slut. Det i hård konkur-
rens med Michael Ceras nya film ”Scott Pilgrim 
vs the world” och Julia Roberts nya drama ”Eat 
pray love”. (TT Spektra)

Gyllene tider spelade i Halmstad
mUsik. Under Roxettes spelning i Halmstad på 
lördagen fick publiken en rejäl överraskning. 
Efter att Marie Fredriksson och Per Gessle 
avslutat sin gemensamma konsert klev killarna 
i Gyllene Tider upp på scen, skriver Expressen. 
Gyllene Tider som inte spelat tillsammans sedan 
2004 rev av tre av sina största hits, ”Juni, Juli 
Augusti”, ”Sommartider” och ”När alla vännerna 
gått hem”. I den sista låten medverkade även 
Marie Fredriksson.

Till Expressen säger Per Gessle att att han ville 
göra något extra för publiken i Halmstad men att 
en återförening för Gyllene Tider inte är aktuell.

– Nej, absolut inte. Det här kan bara hända en 
gång, säger han. (TT Spektra)

60 båtar måste flyttas
teater. Parkteatern tar över en tredjedel av Båt-
hall 2 i Galärvarvsområdet på södra Djurgården 
i Stockholm. Det innebär att nära hälften av de 
120 båtar som i dag visas i Sjöhistoriska fritids-
båtsmuseum senast den 30 september måste 
flyttas till magasin i Karlskrona, skriver Svenska 
Dagbladet. Pierre Dunbar som är ordförande i 
Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar är upprörd 
över beslutet.

– Det är ren skandal. Vi hade fått in 1 700 
namn på protestlistan, men nu är det bara att 
slänga den, säger han till Svenska Dagbladet. (TT 
Spektra)
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PO Enquists novell ”Man-
nen i båten” har blivit tea-
ter i ett samarbetsprojekt 
mellan Teater Martin Mut-
ter och Västerbottenstea-
tern. 

Resultatet är strålande.
Novellen skildrar ett 

barndomsminne. Möjligen 
självupplevt. Man vet ald-
rig med författare.

Flottning pågår i ett väs-
terbottniskt samhälle med 
tillhörande älv och sjö. Två 
pojkar i tioårsåldern bygger 
en flotte av några timmer-
stockar de gömt undan.

Sjön är deras och det 
som tycks vara ett sommar-
lovsäventyr kan börja när 
flotten glider ut på sjön las-
tad med slangbella, provi-
ant och med plankåror och 
en stör för framdrivningen. 
Men ödet vill något annat.

PO enquists mästarklass 
som berättare är uppenbar 
i denna tidiga text.

Den är konkret ända ner 
på spiknivå – och samtidigt 
glider den nästan omärkligt 
över i ett symboliskt existen-
tiellt drama som försöker 
fånga in vad det innebär att 
bli varse döden. Att växa in 
i insikten om alltings slut - 
och tro sig förstå. Men ändå 

inte förstå – och acceptera 
det. Döden går inte att för-
stå och sorgen efter förlus-
ten av ett barn bleknar – 
men förblir en svart skugga 
någonstans.

med små penseldrag lyckas 
Enquist gestalta pojkarnas 
olikheter:

Berättaren som ser skön-
heten i tillvaron och fångas 
av litteraturen, medan hans 
kamrat är lillgammalt man-
lig och redan vet att spik-
sågning förstör ackorden 
för sågverksarbetarna.

Allt detta växer fram på 
scenen där Frida Thofelts 
scenografi med ett slags 
mörk vepa i fonden och 
med en liten vattenyta på 
scengolvet känns självklar.

Jag sitter djupt rörd och 
tårögd när Johan Hedlunds 
berättande med en lätt dia-
lektal touch och musikern 

Mikael Karlssons mjukt 
elegiska musikaliska klang-
botten, uppbyggd av elgitarr 
och en akustisk dito, växer 
ihop till en helhet.

De små förskjutningarna i 
Enquists text får sin scenis-
ka motsvarighet i Hedlunds 
förändringar i röst, kropps-
språk och tempo.

Hedlunds vuxne berät-
tares strikta kostymklädda 
gestalt blir allt mindre strikt 
när han letar sig tillbaka i 
minnet av den sommar då 
han fyllde nio – och man-
nen i båten dök upp i dim-
man.

Regissören Mats-Arne 
Larssons uppsättning är i 
det närmaste perfekt.

Dixie ericson

Äventyret glider in 
i ett gripande drama

TeaTer/Sverige. Upp med 
ridån – teaterhösten är 
här. Lockar samhällskri-
tik och aktualitetsteater 
en valhöst som denna? 
annars finns det möjlig-
heter till skönljudande 
eskapism.

Snart stockas teaterpremiä-
rerna i almanackan och det 
gäller att vaska fram guld-
klimparna i utbudsforsen. 
Några trender? Nja, en hel 
scenhöst går förstås inte att 
dra över en kam.

Det är utåtblickar: Vad 
händer i världen? Bakåt-
blickar: Vad kan vi lära av 
historiens snedsteg? Och 
förstås – överallt och i alla 
sammanhang – inåtblickar: 
Vad innebär detta knepiga 
att vara människa!

En som blickar bakåt 
och plågas av samvetskval 
är kapten Claude Eatherly, 
mannen som gav klarteck-
en till att fälla atombomen 
över Hiroshima. Eatherly 
berättar sin historia i ”Klar 
himmel” på Malmö stads-
teater.

Den svåra situationen 
i Ryssland för journalis-

ter belyses på Stockholms 
stadsteater i danska succé-
författaren Hanne-Vibeke 
Holsts ”Moskva 7 oktober”. 
Pjäsen bygger på den sanna 
historien om journalisten 
Anna Politkovskaja som 
mördades i Moskva 2006.

Att man kan bekämpa 
en förtryckande regim med 
ordens makt, eller i alla fall 
försöka, visar även Belarus 
free theatre, det vitryska 
teaterkompaniet som för-
bjudits i hemlandet.

rykande rapporter
Turné blir det även för 
”Rapporter”, rykande färsk 
dokumentärteater av den 
före detta radiojournalis-
ten, numera dramatikern 
Marcus Lindeen.

Fyra månader innan pre-
miär börjar Lindeen söka 
manusmaterial i medierna 
och voilà, det han fastnar 
för blir en pjäs. Ett expe-
riment som tar tempen på 
samtiden – och är en blink-
ning till alla som klagar 
över att teater är mossigt.

Föredrar man att vila 
från omvärldens orättvisor 
hälsar Jakop Ahlbom ”väl-

kommen till overklighe-
ten” i sin allkonstföreställ-
ning ”Vielfalt”. Musik, akro-
batik och slapstick ingår, 
men inga ord. Svenskfödda 
Ahlbom har gjort karriär i 
Nederländerna, ett av före-
gångsländerna inom experi-
menterade scenkonst.

Sagolikt blir det på Kung-
liga Dramaten i Stockholm 
när ”Den lilla sjöjungfrun” 
dyker upp i en familjeföre-

ställning med fantasi och 
förvandling som huvud-
ingredienser.

Regisserar gör Kajsa 
Giertz, som även står bak-
om en av höstens skön-
sjungande nypremiärer, 
musikalen ”Gråt inga tårar”, 
som snart lämnar Norrbot-
tensteatern och gungar ut i 
landet i dansbandstakt.

Lisa BoDa

TT Spektra

Scenhöst med sagor 
och samhällskritik

Havsblått. Dramatens stora scen blir ett sagolandskap när 
”Den lilla sjöjungfrun” har premiär i november. Bild: Klara GranBerG

Ny digital tidning på gång i USA
Mediemogulen rupert Murdoch som i dag äger tidningar som Wall Street Journal och 
new York Post planerar att starta en digital tidning. den nya digitala satsningen lanse-
ras i slutet på året och riktar sig till unga människor med korta nyheter. (TT Spektra)

Henrik Berggren sjöng med Anna Ternheim
Som avslutning på anna Ternheims spelning på Way out west-festivalen bjöd sång-
erskan upp Broder daniel-sångaren Henrik Berggren, tillsammans körde de Broder 
daniels låt ”Shoreline” som Ternheim fick en coverhit med för tre år sedan. (TT Spektra)
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