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Kritik mot "Pretty woman"-pjäs
EN TEATERVERSION AV 80-talsklassikern "Pretty

woman", då Julia Roberts och Richard Gere
gjorde huvudrollerna, har premiär i Köpenhamn
den 30 oktober. Men redan nu har upplägget
väckt starka känslor och debatt i Danmark.
Pjäsen "Pretty woman A/S" sätts upp i en
tillfällig containerbyggnad på Vesterbro i
Köpenhamn men också på gator i området där
prostitution är vardag.
Enligt Aftonbladet ger sig den manliga
skådespelaren i varje föreställning ut på gatan
med en kamera och tar kontakt med en riktig
prostituerad. Sedan får hon berätta om sitt liv
och varför hon hamnade där hon är i dag. För
det får hon 2 000 kronor.

Lägg till på MySpace
Lägg till på Facebook
Lägg till på del.icio.us
Vad är detta?

Bloggat om
artikeln

Noterat
-

Afrikansk filmklassiker i ny kostym
"Lilla sportspegeln" och TV4 Sport fällda
Glasvegas ångestladdade jul
Mattei skapar operafestival i Luleå
Bob Geldof hedersdoktor
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Ta med din tidning

Kommentaren: Ola Larsmo
"Inget nytänkande, inga satsningar, ingen
teori från statsmaktens sida om vad man
vill med litteratur och bibliotek."

Prenumerera

Privat

Bloggar på nätet som länkar
till denna artikel.

Företag

Blogglänkar från

Köpta historier
3 dagar sedan
Horor ska vara vackra,
drogfria och inte ha hiv
4 dagar sedan

KRITIKER HAR KALLAT teaterstycket för "social pornografi". Men Danska

Konstrådets Peter Westphael, som beslutade om bidrag till pjäsen, håller inte
med.
- Att en prostituerad får 2 000 kronor för att stå på scenen måste vara bättre
än att hon tvingas sälja sex på en bakgård för 500 kronor. Stycket är en viktig
provokation, det ifrågasätter moralen när det visar riktiga prostituerades
sorgliga liv, säger han till Jyllandsposten.
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SPONSRADE LÄNKAR
Kurser och föreläsningar i vinprovning
Välkommen till Talarförmedlingen. De har tusentals av kompetenta föreläsare i sitt
stall. Allt från fackkunskap till showbiz.
Vinprovningar i stilren miljö på SoHo i Göteborg
SoHo är en njutningsoas i Göteborg. Här serveras läcker mat och goda drinkar som
får dig att koppla bort vardagens stress.
Vinkurser och vinprovningar på Svaneholms slott
På Svaneholms slott och gästgiveri finns det plats för konferens, fest, bröllop och
smakupplevelser. Läs mer här om lokaler och omgivningar.

"Klockan hon slår - en fullt levande
ålderdomlighet"
DN:s språkvårdare Catharina Grünbaum
svarar på läsarfrågor.
- Läs även Språkspalten

"Hur gör man om man vill
spela Guitar Hero men
saknar kontrollen över sin
ena arm?"
Till Susannes spelblogg

Vad är detta?

Noterat
• Afrikansk filmklassiker i ny kostym
• "Lilla sportspegeln" och TV4 Sport fällda
• Glasvegas gör julskiva
• Ny operafestival i Luleå

Jul i Glasvegas
Höstens stora pophajp
Glasvegas har redan
spelat in en uppföljare.
Det blev en julskiva med extra ångest.

• Bob Geldof hedersdoktor
• TV4 överklagar om koncessionsavgift

Skilsmässopop
Madonna förutspådde sin
egen skilsmässa på skiva.
Och hon kommer att
klara sig utmärkt. Värre
är det för Guy.

• Dåligt år för Dalhalla
• Muhammeds liv filmas igen
• Slash på gång med soloalbum
• "Hej hej sommar" fällt i Granskningsnämnden
• Bin Ladin skriver bok
• Ulf Lundell gör julshow
• Banksy får muralmålning borttagen
• Bono ny krönikör i New York Times
• Rikskonserter tvingas minska personal

Nöjeskrönikan: Fredrik Strage
"Det sägs ibland att ens idoler måste
vara äldre eller åtminstone jämgamla.
Jag tror inte att det stämmer."

• Dansk teve klipper till
• Le Clézio tog emot Stig Dagerman-priset
• 50 - ingen ålder på en smurf
• Loulou ut ur Idol
• Rafaels mästerverk nu restaurerat
• Jennifer Hudsons mor och bror dödade
• Zeta-Jones sjunger vidare på bio
• Akademien bjuder in Roberto Saviano
• Magnus Betnér medverkar i Debatt
• Dr Pepper håller Guns N'Roses-löfte
• Beyoncé byter skepnad på nästa skiva
• David Cronenberg skriver roman

Veckans vego
Hemma hos Håkan
En aktuell artist kan medverka i tv, radio och
tidningar - samtidigt. Men på tvärs med tiden gör
SVT tolv närgångna porträtt.

• Klartecken för byggen kring Norrviken
• Mer pengar till kulturforskning
• Festivaler för papperslösas rätt till vård
• Alla artiklar
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Skivor av rotselleri gratineras
med feta och serveras i
tomatsalsa.
Senaste recepten
Fetagratinerad selleri
Äppeldessert med fras

Pensionärspop
Tjuren från Wales, Tom
Jones, släpper sitt mest
personliga album vid 68
års ålder.

Sök bland recept
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Bye bye Loulou
Loulou Lamottes tolkning
av SOS föll inte tittarna i
smaken. Nu är det bara
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