Ing-Marie Carlsson gör en av rollerna i "Arvet", som får möta en liten publik på Folkteatern i vår. Urpremiär 21 april.
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Urpremiär för kammarspelet ”Arvet” exklusivt publikmöte på Folkteatern
Imorgon släpps biljetterna till det nyskrivna dramat ”Arvet”, en av få
teaterföreställningar som i vår får möta en publik i en teatersalong.
Uppsättningen är en samproduktion mellan Folkteatern Göteborg och
Riksteatern och den 21 april blir det urpremiär på Folkteatern för detta
mångbottnade drama av Alejandro Leiva Wenger, i regi av Frida Röhl.
- Arvet är en både sorglig och rolig föreställning. Den handlar om
familjehemligheter och lögner, en mamma och en vuxen dotter som

hanterar makens/pappans bortgång på helt olika sätt. Att föreställningen nu
får möta en publik innebär en enorm glädje för alla oss som arbetat med den.
Eftersom vi bara tar in åtta personer i salongen så kommer det att bli
en exklusiv teaterupplevelse och en kväll att minnas, säger Frida Röhl,
regissör för Arvet och konstnärlig ledare för Folkteatern Göteborg.
Regissören Frida Röhl och dramatikern Alejandro Leiva Wenger har arbetat
tillsammans flera gånger tidigare och gjort hyllade föreställningar på både
Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Unga Klara och på Folkteatern i
Göteborg, till exempel Författarna och Minnesstund. Alejandro Leiva Wengers
pjäser kännetecknas ofta av rapp och rolig dialog, men också av att skildra
ämnen och karaktärer med både inlevelse och allvar.
Nyligen tilldelades Leiva Wenger svenska Ibsensällskapets litterära pris 2021
med motiveringen: ”För att han i en dramatik präglad av tankeskärpa och
poetisk sensibilitet, i starkt släktskap med Ibsen, destabiliserar förhållandet
mellan dåtid och nutid, historia och fiktion, minne och inbillningskraft, och
därigenom ger oss skakande insikter om människan i samtiden.”
Att det nyskrivna dramat Arvet nu får möta en publik har inte varit en
självklarhet. På grund av pandemin har premiären av uppsättningen, som är
ett samarbete mellan Folkteatern Göteborg och Riksteatern, skjutits upp. Men
nu kommer åtta personer åt gången få möta de fyra skådespelarna Ing-Marie
Carlsson, Niklas Falk, Nina Haber och Emma Mehonic i en mycket luftig
salong på Folkteatern i Göteborg.
- Det här är en av de första manusbeställningarna jag gjorde när jag tillträdde
som teaterchef för Riksteatern och vår publik såg fram emot att se den här
fantastiska pjäsen som Alejandro har skrivit. Sorgligt nog kommer de flesta
inte att kunna se den live, den här gången, men jag är otroligt glad att Arvet
får möta publiken även om det är i en liten skara på Folkteatern i Göteborg,
säger Dritëro Kasapi, teaterchef för Riksteatern.
Uppsättningen är en samproduktion mellan Folkteatern Göteborg och
Riksteatern.
Publiken kommer att bestå av åtta personer som sitter utplacerade på säkert
avstånd i sköna fåtöljer i en mycket luftig salong. Publikens trygghet och
upplevelse är av största vikt för Folkteatern. Alla in- och utflöden av publik
regleras mycket noga, stora avstånd säkerställs och det erbjuds handsprit och
munskydd.

För mer information och för att boka intervjuer:
Karolina Lindblad, pressansvarig Folkteatern Göteborg
karolina.lindblad@folkteatern.se, 0735-24 97 20
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Medverkande i Arvet
Ing-Marie Carlsson
Niklas Falk
Nina Haber
Emma Mehonic
Konstnärligt team Arvet
Av: Alejandro Leiva Wenger
Regi: Frida Röhl
Scenografi och kostymdesign: Charlotta Nylund
Ljusdesign: Carina Persson Backman
Maskdesign: Linda Gonçalves
Kompositör: ”Californiaman” Joel Igor Hammad Magnusson
Urpremiär: 21 april på Folkteatern Göteborg
Spelas på Folkteatern till och med 21 maj.
Biljettsläpp: 9 april klockan 13.00 på Folkteaterns hemsida,
www.folkteatern.se eller via telefon 031-60 75 75.

Alejandro Leiva Wenger, dramatiker
Alejandro Leiva Wenger debuterade som författare 2001 med
novellsamlingen Till vår ära. Därefter följde manus till kortfilmen Elixir
(2003), baserad på en av novellerna i debutboken.
Hans första pjäs blev monologen 127, som hade urpremiär på Stockholms
Dramatiska högskola 2011 och gästspelade på bland annat Parkteatern,
Malmö Stadsteater och Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen. Med pjäsen
Författarna (2013, Unga Klara) inleddes ett samarbete med regissören Frida
Röhl, som även satte upp radiopjäsen No Limit, Folkbokförarna på Folkteatern
samt Minnesstund på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. En andra
uppsättning av Minnesstund i regi av Martin Rosengardten hade premiär på
Malmö Stadsteater 2019. Alejandro Leiva Wengers tre första pjäser finns

samlade i boken Fakta (2015, Albert Bonniers förlag). Våren 2020
medverkade Alejandro Leiva Wenger i Folkteaterns internationella projekt
Urgent Drama. Alejandro är aktuell på Folkteatern med Arvet våren 2021.
I mars 2021 tilldelades Leiva Wenger svenska Ibsensällskapets litterära pris
2021 med motiveringen: ”För att han i en dramatik präglad av tankeskärpa
och poetisk sensibilitet, i starkt släktskap med Ibsen, destabiliserar
förhållandet mellan dåtid och nutid, historia och fiktion, minne och
inbillningskraft, och därigenom ger oss skakande insikter om människan i
samtiden.”
Frida Röhl, regissör
Frida Röhl är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö, tog
examen 1997. Frida Röhl tillträdde som Folkteaterns konstnärliga ledare
våren 2014. Innan dess hade hon varit konstnärlig ledare på Teater
Tribunalen i tio år. Parallellt med uppdragen på Folkteatern och Tribunalen
har hon frilansat på andra teatrar, både som regissör och skådepelare, t ex
Malmö Stadsteater, Uppsala Stadsteater, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater,
SMOT, Regionteater Väst, Unga Klara m fl. Utöver det har hon även
medverkat i flera radioteateruppsättningar och filmer.
2013 regisserade Röhl bl a Välja säte ... och 12 andra sätt att förändra världen
på Regionteater Väst och Författarna av Alejandro Leiva Wenger som spelades
på Unga Klara samt på Bibu våren 2014. På Kulturhuset Stadsteatern i
Stockholm har hon de senaste åren regisserat Minnesstund av Alejandro Leiva
Wenger, Dumma jävla mås - en bearbetning av Anton Tjechovs Måsen – av
Aaron Posner och Bang med Anna Takanen i titelrollen.
På Folkteatern har Frida sedan 2014 regisserat Not Based on a True Story och
Variation i Sanning c/o Folkteatern, Revisorn?, elektromusikalen
Folkbokförarna, Den goda människan i Sezuan, Dogville och Madame Bovary. När
pandemin stängde teatern våren 2020 genomförde och regisserade Frida det
internationella och digitala projektet Urgent Drama, som bestod av 17
specialskrivna kortare verk av lika många dramatiker. Våren 2021 regisserar
Frida Arvet.

Folkteatern är den samtida teatern för den breda publiken. Vi arbetar med
kvalitativ scenkonst och vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en
orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta

normer och strukturer.
På Stora Scenen spelar vi egenproducerade föreställningar, ofta nyskriven
dramatik, och tar ibland in gästspel. På Lilla Scenen spelas egna
föreställningar och gästspel av mindre format. Vår foajé passar utmärkt för
samtal, konserter och föreläsningar.
Konstnärlig ledare är Frida Röhl, VD är Lotta Lekvall.
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