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Vill man ha en rolig kväll på teatern
och samtidigt höra italienska? "Varför
inte"!

Teater på italienska i Stockholm? ”Varför inte”... är namnet på en italiensk teatergrupp

grundad i Stockholm, den första i sitt slag. Allt började när två italienska forskare, Roberto

Riva och Christian Gentili, träffades i Stockholm. Deras historia liknar tyvärr den bland

många andra italienska forskare: de var mer eller mindre tvungna att −ytta utomlands på

grund av den trångsynta akademiska världen i Italien. Men det är en annan historia... 

Annons: 

Låt oss berätta om teatern istället: hur kan man övervinna saknaden av sitt

eget hemland som man trots allt bär med sig? För att föra samman

passionen för teater och det italienska språket grundades teatergruppen

"Varför inte" i januari 2009. I juni samma år debuterade teaterensemblen

med en uppsättning av "Den girige" av Molière på Italienska Kulturinstitutet i
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Annons:

Stockholm.

Föreställningen blev en succé och ensemblen fortsatte sedan med uppsättningar av andra komedier som självklart

spelas på italienska. Ensemblen insåg snabbt att teater var ett fantastiskt medel för att få den italienska publiken att

känna sig som hemma för en kväll och för den svenska publiken att kunna avnjuta det vackra italienska språket.

"Varför inte" har nu ㈰〰era pjäser i sin repertoar av några av de mest kända dramatikerna såsom Neil Simon, Dario Fo, Peter

Shaffer, Noël Coward, Joseph Kesselring, samt Jonathan Lynn (läs gärna mer på teaterensemblens hemsida

www.varforinte.net).

Efter sju år och åtta pjäser är gruppen långt ifrån färdig och just nu är de i full gång med att sätta upp en ny komedi:

"Rampfeber" ("Rumori fuori scena") av Michael Frayn som kommer att spelas den 5:e, 6:e och 7:e maj 2016 på Teater

Re㈰〰ex i Kärrtorp

Vill man ha en rolig kväll på teatern och samtidigt höra italienska? "Varför inte"!

Roberto Riva
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Tidningen Kulturen söker kritiker och recensenter. Intresserad?

Ta kontakt med:

Litteratur: chefredaktör Guido Zeccola på guido.zeccola@tidningenkulturen.se (mailto:guido.zeccola@tidningenkulturen.se)  

(mailto:guido.zeccola@tidningenkulturen.se)

Musik: redaktör Linda Bönström på musikredaktion@tidningenkulturen.se (mailto:musikredaktion@tidningenkulturen.se)
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