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Författare i final  
på Backa teater
B Ö C K E R :  Forum för poesi och prosa som i vanliga fall håller till  
i Musikens hus i Majorna sätter punkt för sitt årslånga tioårs firande 
med en jubileumsfinal på Backa teater i kväll. Temat är Hemma.

– Det passar ju bra eftersom vi är borta, säger projektledaren Pål 
Börjesson skämtsamt.

Förhoppningar om att knyta an till ny publik ligger bakom den 
tillfälliga flytten. I höstas firades jubileet med ett program på Blå 
Stället i Angered.

– Det skulle vara roligt om vi kunde fortsätta att dyka upp på 
andra platser.

I kväll framträder Augustprisvinnaren Kristina Sandberg (bilden), 
hyllade danskan Josefine Klougart och poeten Jerker Sagfors. 
Skåde spelare läser texter av Backa teaters konstnärlige ledare 
Mattias Andersson som också finns på plats. Dessutom avslöjas de 
tre vinnarna i en skrivtävling för gymnasieelever som anordnats 
av Forum för poesi och prosa.

programmets tioårsjubileum med 
start på fredag. Förutom själva 
tävlings momentet kommer det 
bland annat att bjudas på tillbaka
blickar från de gångna åren. 

Programledarduon David Helle
nius och Jessica Almenäs leder de 
fyra sändningarna och juryn består 
även denna gång av Tony Irving, 
Ann Wilson och Dermot Clemenger.

Anna Book beskriver sin med
verkan i Let’s dance som en av de 
roligaste saker hon gjort under 
karri ären. Hon ser tillbaka på pre
miärsäsongen med värme.

– Det känns väldigt fint och otro
ligt speciellt att vara tillbaka. Att 
få den här fantastiska möjligheten 

att lära sig att dansa med ett proffs, 
det gör så mycket fint för själen och 
självkänslan, säger hon.

THERESE LINDSTRÖM 
TT

Fakta: Let’s dance 10 år
*	Morgan Alling och Helena Frans
son (trea 2009)
*	Laila Bagge och Tobias Wallin 
(tvåa 2009)
*	Anna Book och David Watson 
(tvåa 2006)
*	Gunhild Carling och Kristjan  
Lootus (trea 2014)
*	Anton Hysén och Sigrid Bernson 
(vinnare 2012)
*	Arja Saijonmaa och Tobias Karls
son (fyra 2006)
*	Magnus Samuelsson och Annika 
Sjöö (vinnare 2009)
*	Steffo Törnqvist och Cecilia  
Ehrling (tvåa 2014)
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Cecilia Ehrling, Steffo Törnqvist, Gunhild Carling, Kristjan Lootus, Anna Book och David Watson tävlar i Let’s dance  

NY CHANS. Magnus Samuelsson och 
Annika Sjöö tar gärna hem ytter
ligare en prisstatyett.

Markurells på Göteborgs stadsteater
T E A T E R :  Göteborgs stadsteater öppnar det nya teateråret den 
fjärde  september med Hjalmar Bergmans klassiker Markurells  
i Wadköping. I huvudrollen som den egensinnige värdshusvärden 
Harald Hilding Markurell syns Dan Ekborg. 

– Det här är en stor ensemblepjäs och verkligen en föreställning 
för gammal som ung, säger regissören Dennis Sandin.

Pjäsversionen av romanen uruppfördes på Dramatiska teatern 
i Stockholm 1930. Långt senare gjordes den om till en populär tv
serie med Edvin Adolphson.

Siri Reuterstrand årets Pennskaft
U T M Ä R K E L S E R :  Författaren och journalisten Siri Reuterstrand från 
Göteborg tilldelas årets Pennskaftspris på 10 000 kronor. Hon får 
utmärkelsen för ”den framgångsrika kampen mot förslaget om 
slopat  tidskriftsstöd”. Siri Reuterstrand är ordförande i Föreningen 
för Sveriges kulturtidskrifter. Som författare har hon bland annat 
givit ut bilderböcker om Ellis. Pennskaftet är en förening för kvinn
liga journalister och fotografer i Västsverige.

De gör affischer till jubilerande karneval
K A R N E V A L :  I år firar Hammar
kullekarnevalen 40 år (2931 
maj) och man har bjudit in tre 
konstnärer att skapa varsin 
affisch, Hendrik Zeitler, Saber  
Alipanah och Rocio Soto 
(bilden) . De har lyssnat på 
brasiliansk, chilensk och boli
viansk karnevalsmusik och utifrån det inspirerats till sina verk. För 
Rocio Soto blev barnen i karnevalen en utgångspunkt i arbetet.

– Barnens medverkan är livsviktig för att en tradition som 
Hammar kullekarnevalen ska leva vidare, det ville jag lyfta fram 
genom att måla en dansande flicka i karnevalkläder, säger hon i ett 
pressmeddelande.

Se affischerna på gp.se.

IDAG: Jazzfantom till Göteborg
Vad: John Scofield tar med sig gitarren till Nefertiti,19.00.

Gitarristen John Scofield, som lirat med giganter som Miles Davies, 
Phil Lesh och Billy Cobham kommer till Göteborgs mest klassiska 
jazzklubb.

JOHAN LINDQVIST
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