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Manus och regi: Patrik Franke 

 

Grismanifestet är en teaterföreställning som har kommit till mot bakgrund av den 
pågående omvandlingen av vår världsbild, vetskapen om att hela vårt sätt att leva gått i 

baklås – och att det nu krävs ett nytt sätt att se på människan och verkligheten. Pjäsen berör 
de händelser som har lett fram till dagens klimatsituation och har tagit fabeln till hjälp för att 

skildra utvecklingen. 

Föreställningen handlar om en kvinna som försöker hantera sin allt tilltagande oro för hur vi 
behandlar naturen. I föreställningen kommer hon på hur hon ska vända sitt missmod till en 

konstruktiv kraft. Genom en blandning av fantastik och realism skapar pjäsen sin egen värld. 
Med hisnande bilder skildrar pjäsen krocken mellan å ena sidan naturen och livsbehoven 

och, å den andra sidan, vårt rationella samhälle. 
 

I varje föreställning ingår ett publiksamtal där representanter från Naturskyddsföreningen och 
inbjudna gäster diskuterar de frågor monologen väcker. Pjäsen är 1½ timme inkl. samtal 

 
Skådespelare: Nadja Franke   Scenograf: Lars Jansson   Illustration: Robert van Bolderick 

 

Biljetter: Biblioteket i Ekerö centrum Tel: 08 12 45 73 00 
 

www.scenkonstgruppen.se 

http://www.scenkonstgruppen.se/


 

Sagt om föreställningen:  
 

 
Tack för en berörande föreställning ikväll! Gediget hantverk vad gäller text, regi, scenografi och skådespeleri! 
Starkt framförande av Nadja!   Jan Videsäter 

 
Tack för en bra föreställning och en intressant diskussion! Rasmus Pierong 
 
Sevärt och bra med diskussionen efter föreställningen.  Cecilia Obermüller 

 
Tack för kvällens upplevelse! Tänkvärd men en alldeles underbart framfört skådespeleri! Rekommenderar den 
verkligen till alla som inte sett den Jessica Brynjeståhl 

 
Tack för en stark och gripande föreställning, mycket bra träningspass för ångest-muskulaturen i maggropen
 Lo Jarl  Verksamhetsledare Naturarvet 

 
Intressant intersektionell Grismanifest      Juliana Gristelli Kulturnämnden Stockholm Stad 

 
Högaktuell pjäs! Berörde på djupet. Bästa jag sett på länge!  Jennie Högberg 

 
Under fem kvällar i början av februari gick pjäsen Grismanifestet på Teater Brunnsgatan fyra i Stockholm. Patrik 
Franke har skrivit pjäsen som handlar om en sugga som står i en box i en grisfabrik utan att kunna röra sig eller 
böka i jorden. Särskilt första halvan av pjäsen tycker jag var väldigt känslosam och man blev berörd av hur illa 
hon har det. Pjäsen är en monolog och Nadja Franke gör det mycket bra och med stor inlevelse. Jag var på två 
föreställningar och efteråt kretsade samtalen kring djuruppfödning, köttkonsumtion, hur man för in kultur i 
miljödebatten, att människan förstör naturen på jorden och inte kan leva i samklang med natur och djur samt 
behovet av en ny berättelse hur vårt samhälle skulle kunna se ut för att bli mer hållbart. Paralleller drogs med 
kvinnlig rösträtt som motståndarna sa aldrig skulle bli av. Pjäsen går nu på turné runt i länet och i övriga 
Sverige. Föreställningen kostar 8 000 kr att köpa in och pengarna går till ensemblen som arbetar med pjäsen. 
Bidrag kan sökas från riksföreningen och kommunen. Jag tycker att det är ett bra sätt att förena natur och 
kultur och att det finns mycket man kan diskutera kring utifrån pjäsen. 
Beatrice Sundberg 
Ordförande Stockholms Naturskyddsförening 

 

 

 

 

 
Vårturné 2016: 
 
17 FEB Vagnhallen Linköping 013 – 12 88 73 
http://karil.se/portfolio/grismanifestet/ 
 
24 FEB Kulturlänken     Märsta 070 – 496 07 00 
http://destinationsigtuna.se/evenemang/teater-och-samtal-grismanifestet/ 
  
3 MARS Gislaveds gymn   Gislaved  
  
11 MARS   Kulturcentrum   Sundbyberg 08 – 706 81 94 
http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-evenemang/evenemang/evenemang/2015-12-15-
teater-grismanifestet.html 
   
16 MARS   Kulturcentrum   Sundbyberg 08 – 706 81 94 

http://karil.se/portfolio/grismanifestet/
http://destinationsigtuna.se/evenemang/teater-och-samtal-grismanifestet/
http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-evenemang/evenemang/evenemang/2015-12-15-teater-grismanifestet.html
http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-evenemang/evenemang/evenemang/2015-12-15-teater-grismanifestet.html


http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-evenemang/evenemang/evenemang/2015-12-15-
teater-grismanifestet.html 
  
18 MARS Palladium Växjö  
kansli.sydost@naturskyddsforeningen.se 
  
24 MARS Folkets Hus Nynäshamn 070 – 303 1948 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/teaterforestallningen-grismanifestet 
  
5 APRIL Biblioteket Ekerö 070 – 220 65 74 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/grismanifestet-teater 
 
7 APRIL  Folkets Hus Huddinge   
http://www.huddinge.se/Uppleva-och-gora/pa-gang/forestallningen-
grismanifestet/?activeDate=04/07/2016+19:00:00 
 
8 APRIL  Nacka Gymn   Nacka  
 
11 APRIL Gustavsbergsteatern   Värmdö  076 – 777 55 66   
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/grismanifestet-pa-scen 
 
23 APRIL  Stadsbiblioteket  Jönköping  
  
26 april Kalmar teater  Kalmar   
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Invanare/fritid_kultur/Kalmar%20teater/Pa_scen_i_Kalmar_VT20
16-digital.pdf 
 
27 APRIL Gymnasiets Aula                                         Eksjö   

 

http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-evenemang/evenemang/evenemang/2015-12-15-teater-grismanifestet.html
http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/aktuellt-och-evenemang/evenemang/evenemang/2015-12-15-teater-grismanifestet.html
mailto:kansli.sydost@naturskyddforeningen.se
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/teaterforestallningen-grismanifestet
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/grismanifestet-teater
http://www.huddinge.se/Uppleva-och-gora/pa-gang/forestallningen-grismanifestet/?activeDate=04/07/2016+19:00:00
http://www.huddinge.se/Uppleva-och-gora/pa-gang/forestallningen-grismanifestet/?activeDate=04/07/2016+19:00:00
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/grismanifestet-pa-scen
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Invanare/fritid_kultur/Kalmar%20teater/Pa_scen_i_Kalmar_VT2016-digital.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Invanare/fritid_kultur/Kalmar%20teater/Pa_scen_i_Kalmar_VT2016-digital.pdf

