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"Pretty woman"-teater
kritiseras
STOCKHOLM (TT Spektra) 2008-10-23 [09:50]

En dansk teater gör sin egen version av
succéfilmen "Pretty woman". Men redan
Kommentera
före premiären får föreställningen hård
artikeln
kritik, skriver Jyllandsposten.
Upplägget i Containeren på Halmtorvets teaterversion av
"Pretty woman" ligger långt ifrån filmens feelgood. Medan
Richard Geres huvudroll görs av en skådespelare, är det
däremot tänkt att Julia Roberts roll ska göras av en
prostituerad. Inför varje föreställning ska den manliga
skådespelaren ge sig ut på Vesterbro i Köpenhamn med
kamera i hand och kontakta en riktigt prostituerad, en ny
kvinna varje kväll. För 2 000 danska kronor är det tänkt att
hon ska gå med på att på scen berätta om sitt liv och varför
hon har hamnat på gatan.
Nu reagerar flera politiker som menar att projektet inte är
annat än social pornografi, glorifierande av prostitution och
utnyttjande av utsatta kvinnor.
Peter Westphael i danska konstrådet är en av dem som
beslutat om statliga bidrag till teatern.
– Att en prostituerad får 2 000 kronor för att stå på scen,
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.
Nästa vecka har föreställningen "Pretty woman A/S"
premiär.
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Lunchen hotad i gymnasieskolan
Nya nedskärningar drabbar gymnasieskolan i
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I morgon väntas politikerna i barn- och
utbildningsnämnden besluta att spara elva
miljoner kronor.
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TV: Hoppet lever – tack
vare Mambo Mumba
Bara en dryg minut återstod av
ordinarie speltid.
Läs mer

Supporter-SM i bandy flyttar till
Ljusdal
De två senaste åren har Supporter-SM i bandy
spelats på Gärdehov i Sundsvall.
När det nu är dags för tredje upplagan flyttar
arrangemanget till Ljusdal i stället.
Läs mer
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Som en stark och åldrig
ritual
SUNDSVALL (ST) 2008-10-28 03:00
Till ängeln med de brinnande händerna
Musik av Karin Rehnqvist
Damkören La Capella under ledning av
Karin Eklundh
Helena Ek, sopran
Jörgen Pettersson, saxofon
Läs mer

Veckans spel: Omskakande
naturupplevelse
Titel: Fracture
Läs mer

Google får rätt att skanna in böcker
STOCKHOLM (TT Spektra) 2008-10-28 [18:16]
Googles ambition att skanna in och göra böcker sökbara på
internet tog ett stort steg framåt på tisdagen, då företaget lyckats
sluta ett avtal med samarbetsorganisationer för bokförlag och
författare i USA, skriver nyhetsbyrån AFP.
Läs mer

Granér skildrar hundliv i serieform
STOCKHOLM (TT Spektra) 2008-10-28 [16:55]
Serietecknaren Sara Granér går till attack mot dumhet och
auktoriteter. "Det är bara lite aids" heter hennes debutalbum. Med
hela färgskalan målar hon en värld där grisbjörnar famlar efter
fotfäste.
Läs mer

Pickfords autografbok Finanskrisen slår mot
säljs
klassisk musik
STOCKHOLM (TT Spektra)
2008-10-28 [16:21]
Mary Pickfords personliga
autografbok är till salu.
Läs mer

STOCKHOLM (TT Spektra)
2008-10-28 [16:01]
Konserter ställs in, repetitioner
skrotas och anställda får ledigt
utan lön.
Läs mer

Stora titlar hägrar för DataCraft
DataCraft i Sundsvall har varit med och utvecklat
Electronic Arts storsäljare Battlefield Bad
Company, som sålde drygt 1,6 miljoner exemplar
redan de två första veckorna.
Läs mer

Helt utan skyddsnät
Konsert
Jazzklubben: Janne Ersson Big
Band med Hayati Kafé.
Läs mer
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Redaktion: snabb@st.nu, Jesper Cederberg 060-197142, Amanda Johansson Murie 060-197208, Henning Johannesson
060-197405, Kalle Norberg 060-197265, Oskar Nord 060-197266, Jonas Tubbin 060-197245.
Utvecklare: Fredrik Welander, Anders Härén. Chef Nya Medier: Torbjörn Lindström

Trädgårdsgatan 27-29
851 72 SUNDSVALL
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