
AV:  Line Mørkeby  
REGI: Daniel Rylander 
MÅLGRUPP: Vuxna 
MEDVERKANDE: Edvin Bredefeldt  
SPELPERIOD: Hösten 2020 och 
våren 2021

En timme efter sin dotters död 
börjar han springa och kan 
sedan inte sluta. Mitt i sorgen, 
förlusten och orättvisan blir 
löpningen en väg in i ett tillstånd 
av frihet där han känner sig lätt 
och fri och stark. Han kan andas 
igen. Och kanske kan han på så 
vis åter komma nära sin avlidna 
dotter.
Pjäsens baseras på journalisten 
Anders Legarth  
Schmidts blogg, i danska tid-
ningen Politiken, om hans egen 
erfarenhet efter dotterns död  
i cancer. 

Line Mørkeby har skapat en  
dramatisk text som griper tag  
i de innersta smärtpunkterna 
och blottar en själ som genom 
att pressa sin kropp till det  
yttersta försöker återfå mening-
en i ett liv som mist sitt självkla-
ra centrum. Edvin Bredefeldt  
gestaltar fadern i en intensiv 
och gripande monolog. För 
Daniel Rylander blir det fjärde 
gången han regisserar en pjäs 
skriven av den danska dramati-
kern.
Line Mørkeby är dramatikern 
bakom pjäserna 6 P lr K (Regi-
onteatern 2012) Musical (Byte-
atern 2014) Jag ska vidare (Regi-
onteatern 2016).
Ljusdesigner: Casper Törneman 
Scenograf: Maja Döbling  
Förlag: Nordiska

Byteatern Kalmar Länsteater och Regionteatern 
Blekinge & Kronoberg samproducerar den  
omtalade Jag springer när den sätts upp första 
gången i Sverige. En monolog på löpband om 
förlust, sorg och att springa sig ur den.

JAG SPRINGER

PREMIÄR: 3 oktober 2020
LOKAL: Bygdegård, teater, gymnastiksal
PUBLIK: Max 300 (ej gradäng, vid turné 
ansvarar arrangör för sittplatser)
LÄNGD: 80 minuter (utan paus)
YTA: Djup 6 m | bredd 5 m 
TAKHÖJD 2,7 m
MÖRKLÄGGNING Ja
BYGG OCH RIVTID Bygg 3 h/Riv 1,5 h

TILLGÅNG TILL LOKALEN  3,5 h innan
ANTAL BÄR-/BYGGHJÄLP 2 personer 
(minst 18 år) som är med under hela bygg- 
och rivtiden.  
EL-KRAV 3x16 A Europahandske
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
PRIS: Kalmar län, kronoberg och blekinge:  
10 000 kr
Övriga: 12 000 kr utan övernattning.  

14 000 kr med övernattning.
Kontakta Anne Haugaard med frågor och 
bokning.

Anne Haugaard 
0480-43 44 48
anne@byteatern.se


