Glupahungern

En berättarföreställning av och med Ellenor Lindgren, i regi av Lillemor Skogheden
Inte alla dog, ibland kunde hungern hanteras – Glupahungern.
Det fanns de som fann bot för det eviga sökandet och rastlösheten, men det var sällsynt, och
man kunde aldrig veta om de som överlevde verkligen hade Glupan.
Man visste bara med dom som togs av Djupet – Bråddjupet! Ett svart hål någonstans långt inne i
skogen, så djupt att det nådde till jordens mitt. Det var där Glupan hade sitt ursprung. Det var
därifrån den kallade.
Glupahungern rör sig mellan saga och verklighet i ett mystiskt skogslandskap i norra delen av
vårt land. Huvudpersonen i berättelsen är Ingrid, hon växer upp i utkanten av en by tillsammans
med sina familj. Hon är sin pappa upp i dagen, följer honom vart han går, vad än han gör. Men
när Ingrid är kring 8 år dör pappa Erik i skogen under mystiska
omständigheter. Han skidar efter traktens enstöring Sup-Linus i ett oväder men återvänder aldrig.
Ingrid har väldigt svårt att tackla hans död. Hon blir tyst och inåtvänd. Vändningen kommer när
hon börjar plantera träd. Då öppnar hon sig igen för omvärlden och det är en ovanlig gåva hon
besitter – allt hon planterar växer sig stort och starkt. Snart har hon anlagt en stor trädgård
mycket frodigare än det karga klimatet egentligen tillåter. Och hon börjar försvinna åt skogs. Trots
förmaningar från familjen blir hon borta längre och längre stunder. En oro sprider sig. När hennes
äldre bror sedan ser Sup-Linus följa efter Ingrid djupt in i skogen förbjuder de henne att fortsätta.
Ett förbud hon trotsar. Det finns något där som drar….
Berättarföreställningen bygger på boken ”Glupahungern” skriven av Bodenfödda Andrea
Lundgren.
Ellenor och Lillemor har tidigare tillsammans producerat succéföreställningen Lifsens Rot som
spelade mer än 160 bejublade föreställningar över hela landet.
Författare: Andrea Lundgren
Dramatisering: Ellenor Lindgren
Regi: Lillemor Skogheden
Scenografi och kostym: Linda Tublerova
Kompositör: Cay Nyqvist
Ljud: Arnaud Spicq
Medverkande: Ellenor Lindgren
Premiär 25 januari 2018!
Längd: ca 2h inkl paus
Spellokal: scen 5 x 3 m, takhöjd minst 2.20. Bärhjälp erfordras.
PRIS: 13.500 + 25% moms
Boka-tidigt-rabatt före den 5/10 :
12.500 + 25 moms
Spelperiod: våren 2018
Försäljning: maria.asserud@vasterbottensteatern.se (inom länet)
birgitta.bergmark@vasterbottensteatern.se (utanför länet)

