Émilie & Voltaire
Upplysningstidens största kärlekspar

Information

Émilie & Voltaire är en nyskriven helaftonsföreställning om upplysningstidens

Spelperiod:

2016 och framåt

största kärlekspar, dramatikern och filosofen Voltaire och matematikern och

Målgrupp:

vuxna, gymnasiet och åk 9

Speltid:

1 tim 30 min, exkl ev paus

nande aktuell föreställning om de ideal som erövrades under upplysningen

Spelyta:

6 m bred, 5 m djup, 4 m tak

och som nu riskerar att glömmas bort och förloras. Ett kostymdrama i vacker

Lokal:

scen eller rum, mörkläggning

El:

16 A

Bygg/riv:

4 tim bygg, 1 tim riv, 1 bärhjälp

Han är Frankrikes mest omtalade poet och dramatiker, en provokatör som

Medv:

2 skådespelare, 1 tekniker

driver med kyrkan och överheten. Ständigt på väg att bli arresterad. En oäk-

Pris exkl moms: 19 500 kr 1:a fst, 10 000 2:a fst,

fysikern Émilie du Châtelet.
Det är riktig teater med kärlek, passion, svartsjuka och intelligens. En brän-

scenografi, på samma gång historiskt och samtida som passar utmärkt på en
vacker hovteater men självklart även förgyller andra lokaler, stora som små.

ting från landsorten, rik genom smarta affärer. Och svår hypokondriker.

samma lokal och dag. 10 % rabatt

Hon är född och gift inom högadeln med direkt tillgång till kungliga hovet.
Hennes matematiska begåvning är uppenbar men som kvinna nekas hon tillträde till de skolor eller akademier där den kan utvecklas. Hon får gå sin egen

vid köp av 6 eller fler fst.
Tillkommer:

moms 25 %, resa 50 kr/mil och
ev logi

väg. Och hon pratar oavbrutet.
Voltaire och Émilie blir häftigt förälskade och upplever en sällsynt kärlekspassion. De bryter medvetet med samhällets konventioner, lämnar Paris och
förverkligar en utopi på landet där arbete och kärlek flödar fritt i ett till en början jämbördigt förhållande.
De lever i en historisk brytningstid och går i bräschen för upplysningen. De
vetenskapar tillsammans men hon tänker snart både djärvare och skarpare
än han. Och den opålitliga självkänslan, som kärleken kan läka, riskerar att
rasera allt det de byggt upp.
Émilie och Voltaire är ett nyskrivet drama av Erik Wijk i samarbete med
Teater Kapija. Föreställningen vänder sig till vuxna och ungdomar.

Medverkande:

Janna Eriksson, Mladen Puric

Författare:

Erik Wijk

Bearbetning:

Teater Kapija

Kostym:

Nathalie Zimmerman och Khira
Fromark

Regi:

Teater Kapija och Mariana
Suikkanen Gomes

Föreställningen har gjorts med stöd av Statens
Kulturråd och Skurups kommun.
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