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PRESSMEDDELANDE DEN 21 NOV 2015

BILJETTSLÄPP ”DEN GODA MÄNNISKAN 
FRÅN SEZUAN”
Fredag 27 nov släpps biljetterna till Den goda människan från Sezuan av 
Bertolt Brecht som har premiär den 13 februari 2016 i Gamla Folkets hus i 
Kallhäll. Pjäsen tar upp mycket aktuella frågor kring gott och ont.  
Vad är det att vara en god människa? Är du eller vill du vara ”en god 
människa”? Kan man ens vara det?

Teodok - Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla sätter upp pjäsen ”Den goda 
människan från Sezuan” av Bertolt Brecht. Pjäsen regisseras av Michael Riise och på scenen 
medverkar ett 30-tal amatörskådespelare och musiker i åldern 12-75 år. Med uppsättningen 
vill vi undersöka och belysa frågor kring gott och ont. Trots att pjäsen skrevs för 70 år sedan 
är den lika aktuell i dag, säger Michael Riise. Som Brecht själv sa - ”Sezuan finns överallt där 
människor blir utnyttjade”.
 
Pjäsens huvudperson är den unga, prostituerade, Shen Te, ”förstädernas ängel”. Hon är den 
enda som låter tre gudar, som hittills förgäves har sökt någon enda god människa, sova i sitt 
rum. De lämnar kvar pengar så att hon kan köpa sig en liten tobaksaffär. Där blir hon 
utnyttjad på det grövsta av grannar och andra. Affären håller på att gå omkull redan innan hon 
kommit i gång. Shen ”uppfinner” därför en kusin, Shui Ta, som är hennes raka motsats, en 
strikt och hårdför affärsman som utnyttjar situationen, tar över tobaksindustrin i Sezuan. 

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla - TEODOK har sedan starten 1979 gjort ett 
40-tal produktioner. Genom våra teateruppsättningar försöker vi dokumentera vår samtid och 
vår historia.

Föreställningsdatum:
13, 14, 17, 20, 21, 24 feb, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23 mars. 2, 3, 6, 9, 10, 13 och 16 april.
Föreställningen spelas lördagar kl 18, söndagar kl 16 och onsdag kl 19.
Mer info om uppsättningen och om Teodok - www.teodok.com  

Kontaktperson:
Bo Thulin, producent 0760-809756
producent@teodok.com  www.teodok.com

http://www.teodok.com
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Om biljetter:
  
Biljetter:
Biljettförsäljningen startar 29 nov på www.kulturbiljetter.se
Ord pris: 180 kr Barn och ungdom tom 20 år: 90 kr
Gruppbiljetter bokas på bokning@teodok.com el tel: 0708-226351
Grupp om minst 10 personer: 150 kr / biljett
Skolklasser: 50 kr per elev (+1 vuxen per 10 elever utan kostnad) 
 

Om Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla - www.teodok.com

Sedan 1982 har vi satt upp ett 40-tal framgångsrika produktioner. Somliga har varit 
stora, med mer än 50 personer på scenen och många tusen teaterbesökare, medan 
andra har varit i det lilla formatet med ett par skådespelare och något hundratal 
åskådare.

Föreningen bildades 1979 och man tog namnet ”Föreningen för teater och 
dokumentation i Järfälla” vilket ofta förkortas med Teodok. Den första uppsättningen 
var ”Johanna från Kallhäll”, ett spel om Kallhälls och Bolinders – Maskinverkens 
historia. Föreningen är alltså över 35 år gammal och har ända från början genom våra 
teateruppsättningar försökt att dokumentera vår samtid och vår historia.

Vi är en amatörförening och mycket av vår verksamhet bedrivs i form av studiecirklar. 
Åldersstrukturen är mycket blandad, med ett stort inslag av barn och ungdomar. 
Arbetssättet präglas av att alla, barn som vuxen, ungdom som pensionär, är med och 
bestämmer projektens innehåll och utformning. Genom att samarbeta med 
professionella teaterarbetare försöker vi öka våra kunskaper om teaterns 
uttrycksmedel.

Det som intresserar oss och som binder oss samman är lusten att göra bra teater. Sådan 
är Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla och sådan fortsätter den.
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