BRÖLLOPSRESAN

Programkväll om tiggeri
Att ge eller inte ge – gör pengarna i koppen någon skillnad? Och hur har frågan om tiggarna
hanterats i Linköping? Den 8 mars bjuder Östgötateatern in till ett panelsamtal mellan inbjudna
gäster med olika erfarenheter av tiggande EU-migranters situation.
Den dokumentära föreställningen Bröllopsresan skildrar en resa från Rumänien till Tullbron i
Linköping. Pjäsen bygger på ett omfattande intervjuarbete där tiggare, hjälparbetare, poliser,
politiker och östgötar har fått berätta om sina upplevelser kring tiggeri.
I samband med Bröllopsresans spelperiod i Linköping har Östgötateatern valt att belysa ämnet
ytterligare genom tre programkvällar, vilka avslutas med ett panelsamtal tisdagen den 8 mars.
Medverkande:
Ylva Julén (dramatiker och regissör Bröllopsresan)
Daniel Andersson (kommunalråd i Linköping, L)
Erik Hansson (doktorand vid Uppsala universitet)
Rickard Klerfors (biståndsansvarig, Hjärta till hjärta)
Hanna Johansson (diakon i Linköping)
Staffan Jonsson (präst i Linköping)
Johan Sievers (journalist, Östgöta Correspondenten)
Moderator: Alexandra Hjelm (SVT Nyheter Öst)
På plats finns även Tove Franszon från Crossroads samt delar av Bröllopsresans ensemble, däribland
rumänska Gabriela Diia, som själv tiggt i Linköping och vars liv föreställningen gestaltar.
Efter föreställningen söndagen den 6 mars har besökare dessutom möjlighet att höra dramatiker,
regissör och skådespelare berätta om upprinnelsen till Bröllopsresan, den dokumentära arbetsprocessen och deras upplevelser och insikter längs vägen. Programkvällarna har fri entré.
PANELSAMTAL MED GÄSTER: Linköping, Stora teatern, 8 mar kl. 18.00 - 20.00 (inkl. paus)
BAKOM KULISSERNA MED ENSEMBLEN: Linköping, Stora teatern, övre foajén, 6 mar kl. 19.30 - 20.30
PRESSBILDER: Högupplösta bilder från föreställningen finns på ostgotateatern.se/press
INFORMATION & PRESSBILJETTER: Jeanette Söderwall, kommunikatör, 011-21 85 21,
jeanette.soderwall@ostgotateatern.se
OM BRÖLLOPSRESAN
En sanslös kärlekshistoria. Dokumentär teater om det rumänska paret Gabriela och Marian. Den
ekonomiska krisen tvingar dem att lämna ett fungerande liv i Milano. Tillsammans ger de sig ut i ett
sönderfallande Europa, en bröllopsresa för att finna jobb. I den svenska sommarnatten kraschar
deras bil. Det blir början på ett fall utan skyddsnät, som slutar på en tiggkudde utanför Hemköp i
Linköping. Bröllopsresan är berättelsen om de människor Gabriela och Marian möter. Berättelsen om
hur kärlek kan överleva i ett Sverige många inte känner.

