presenterar

Asfalt i Paradiset
– en kabaré om att våga
Regi av Pelle Wistén

Asfalt i Paradiset
Asfalt i paradiset – eller berättelsen om att våga – är en ny uppsättning av Sweet Dreams.
Med teater, sång och musik berättas om drömmen om en rimligare värld. Manus är based
on a true story.
Du kommer att få möta Moder Jord på gymmet och Torsten Torsk i baren. Green Oil
berättar om sin vision om världen och du får smarta tips för att bli en bättre man. Mitt det
okända får du höra den eviga skogens berättelse. Dessutom bekännelsen från en anonym
brunkolsbrytsmissbrukare.
Välkommen till en ny kabaré om miljö, mod och behovet av förändring!
Regi: 		
Medverkande:
Manus: 		
Manusbearbetning:
Ljus: 		

Pelle Wistén
Anna Jonsson, Sara Nilsson och Ivan Monthan
Anna Jonsson och Sara Nilsson
Pelle Wistén och Ivan Monthan
Oscar Magnusson

Program
•

Moder Jord på gymmet

•

Miljörutan om stadsjeepar

All of me		
Respect 		
Koreografi		

It’s a living thing

•

Text och musik: Cole Porter
Text och musik: Otis Redding
Nadja Hjorton

Text och musik: Jeff Lynne

EU-mopeden på köpet
Hög standard

•

Bli en bättre man

•

Visionen om världen

Text och musik: Peps Persson

Bilpotpurri 		
Arr: Jonsson, Nilsson, Monthan
Trilo		
Arr: Ale Möller (trad.)
Delar av manus från artikel i Café nr: Januari 2008

Big Yellow Taxi
Text och musik: Joni Mitchell
Manus med inspiration av reklamserie från oljebolag, metro hösten 2007. Diagram tagna från ”Tillväxt
och miljö i globalt perspektiv” (PM, 2007:1, Miljövårdsberedningen/Miljödepartementet).

•

Ekorrhjulet

•

Torsten Torsk

•

Cheat Neutral

Can’t buy me love
			

Text och musik: Lennon & McCartney
Manus med inspiration från www.cheatneutral.com

•

Människorna

Text: Thomas Tidholm
Musik: Ivan Monthan

Siv Larssons dagbok
			
			

Sånt är livet
			
			

			

•

Text och musik: William Cook
Svensk text: Stig Rossner
Omgjord text: Jonsson&Nilsson

Miljörutan om kärnkraft
It’s a living thing

•

Musik: Antonio Carlos Jobim
Svensk text: Tage Danielsson
Koreografi; Nadja Hjorton

Det okända		

Text och musik: Jeff Lynne
Jingel: Ivan Monthan

• Sagan om den eviga skogen Musik: Ivan Monthan
			
• Anonyma Brunkolsbrytsmissbrukare AB

Kastat alla sorger bakom min rygg
Var blev ni av ljuva drömmar?
Text och musik: Gloria Sklerow & Harry Lloyd
			
Svensk text: Hans Alfredsson & Tage Danielsson
			
Arr: Charlie Malmberg

•

Berättelsen om att våga
Sång till modet

•

Psykologen

Feber 		
			
			

Text och musik: Mikael Wiehe

Musik: Peggy Lee
Svensk text: Jonsson & Nilsson
Koreografi: Nadja Hjorton

Sweet Dreams skapades i en längtan av att berätta om miljöfrågor och rättvisa på
ett annat sätt. Med teater och musik berättas om absurd verklighet och vikten av
engagemang för förändring.
Efter ett långt engagemang för miljö- och rättvisefrågor bestämde sig Jonsson &
Nilsson att göra nåt nytt. Det blev en kabaré som sedan den förra premiären 2006
har spelats ca 200 gånger runt om i landet. Nu har Jonsson & Nilsson fått tillökning av Ivan Monthan.
Att jobba med miljö- och rättvisefrågor genom musik och teater är ett sätt för
oss att hålla vår egen låga brinnande, med förhoppningar att sprida den till fler. En
inspiration i miljöarbetet eller ett startskott för ett begynnande engagemang.
Kontakt:
		

Sara Nilsson, 070-6502302, info@sweet-dreams.se
www.sweet-dreams.se

Tack till: Maria Misgeld, Charlie Malmberg, Nadja Hjorton, Göran Nilsson, Stina
Furn, Oscar Magnusson, Lars Vaste, Hans Brehnfors och alla ni andra som kommit med idéer och uppmuntrat oss.
”Sweet Dreams – Asfalt i paradiset” är producerad av Kulturföreningen Sweet Dreams
i samverkan med Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

