Teaterföreningen har existerat i mer än 35 år. På
Lagerlöfsfesten framför vi en teaterpjäs utifrån
egna eller andras dramatiseringar av Selma Lagerlöfs berättelser.
På Ås Brunn har vi tillgång till en innehållsrik
teatergarderob. Vi har också spelat teater vid andra tillfällen och av andra författare, beroende på
medlemmarnas intressen. Du som vill skriva manus, spela teater, regissera, sminka eller stödja vårt
arbete är varmt välkommen som medlem i vår förening. Medlemsavgiften är 20 kronor/år.
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N

är jag ﬁck förfrågan om jag ville regissera Selma Lagerlöfs novell Astrid
blev jag oerhört glad. Detta gav mig möjlighet att åter få dyka ner i historieböcker och djupgräva i svensk historia och visst ﬁnner man mycket där! Politik,
krig, religion, osämja, kärlek ... men framför allt ﬁnner man där en rikdom av
fantastiska berättelser och spännande livsöden. Detta gäller också de historiska
händelserna kring prinsessan Astrid ...
Grundhistorien i Selma Lagerlöfs Astrid är enkel. Norges kung, Olof Haraldsson, vill äkta den svenska prinsessan Ingegerd för att få slut på fejden mellan de
båda länderna. Den svenske kungen, Olof Skötkonung, som inte vill ha fred med
Norge, skickar sin oäkta dotter Astrid till giftermål med den norske kungen, för
att hämnas. Politikens vidunder. För att inte göra historien platt har Selma spritt
doser av kristendom, kärlek och manlig övertro som centrala teman i berättelsen.
Välkomna!
Linnea Benneberg, regissör

Å

ret är 1019, Sverige och Norge har under ﬂera år krigat med varandra. Läget mellan de båda länderna är hårt. Det första kristnandet sker. Kungligheterna låter stympa, mörda och bränna människors hus om de inte går över från
asatron till den kristna. De första svenska silvermynten görs och handeln tar en
annan form.
Året är 1898. Selma Lagerlöfs bror Daniel arbetar som läkare på sjukhuset
i Kungälv. Under sina vistelser hos sin bror inspireras hon till att skriva Drottningar i Kungahälla. Novellsamlingen ges ut 1899.
Året är 2007. Emterviksamatörerna ger sin version av Astrid, en av de noveller som ﬁnns i Drottningar i Kungahälla. Manuset skrivs av föreningens medlemmar och repeteras utomhus vid teatern både på sommarens soliga dagar och
i juli månads störtregn. Premiär är den 4 augusti.

U

r Astrid, Drottningar i Kungahälla
”Mellan de låga stugorna i den gamla kungsgården i Upsala stod jungfruburen. Den var rest på stolpar såsom ett dufslag, men man kom dit upp på en trappa
så brant som en stege, trädde dit in genom en dörr så låg som en lucka. Väggarna
därinne voro betäckta med runor, som skulle betyda kärlek och längtan, vid de
trånga glugghålen såg man små runda gropar innötta i trädvirket, ty där brukade
tärnorna stå stödda mot armbågen och stirra ned
på gårdsplanen”
Selma Lagerlöf
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