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shakespeares blodigaste pjäs – på två personer.

Mord, matlagning, en smula erotik, diverse brutaliteter och mycket 
hämnd. Shakespeare maxade innehållet i den pjäs som Teater Dictat spelar 
med en lekfull och tragikomisk touch i Malmö och Lund i höst. 

Sonja och Johan, två naiva kulturarbetare, försöker med konstnärlig iver och lagom pedagogisk 
ansats guida publiken genom en av Shakespeares blodigaste tragedier – Titus Andronicus – 
men dras in i en studie av hur hämnd påverkar Människan! Tragedi – eller komedi?  

”Sonja och Johan berättar den hiskeliga historien om 
TITUS ANDRONICUS av William Shakespeare”

 
Biljettförsäljning börjar 16/9 på Kulturcentralen och på info@dictat.se  

Föreställningen spelas även i Tingsryd 20/10.

Föreställningen är ca 2,5 timmar inkl. paus och spelas av Sonja Lindblom och Johan Svensson, 
som med skådespeleriet i fokus, under ett års tid, arbetat fram den i en utforskande process 
utan regissör. De båda står även för en kärleksfull slakt av C A Hagbergs klassiska översättning. 

Teater Dictat är en professionell, fri teatergrupp med bas i Lund.

kontakt (mer info, recensionsbiljett etc)   pressbilder
0703-111 383  ·  info@dictat.se   www.dictat.se/press.htm

Mer info på nästa sida!

på Teaterhuset Bastionen i Malmö 
tis 8/10, ons 9/10, tors 10/10,  

fre 11/10, lör 12/10
kl 19.00

på Lilla teatern i Lund
fre 18/10, fre 25/10, sön 27/10

fre 1/11, sön 3/11 
kl 19.00



teater dictat
är en fri och professionell teatergrupp med bas i Lund. Bland tidigare uppsättningar 
sedan starten 2004 kan nämnas Strindbergs Leka med elden och Mister Ernest av Oscar 
Wilde. Sedan 2007 har Teater Dictat även satt upp pjäser exklusivt för spel i kyrkor. 
Under 2013 ges föreställningen Gå på vatten på detta sätt.

Sonja och Johan sågs senast tillsammans i den kritikerrosade komedin Private Lives av 
Noël Coward med theatron ab.
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johan svensson 
är yrkesverksam skådespelare sedan 2003 och har bl a 
setts i svt:s Starke man och i theatron:s Vem är rädd 
för Virginia Woolf?. Johan är utbildad vid Fridhems folk-
högskolas teaterlinje. Han har även arbetat i produktion-
teamen vid mamma mia! i Göteborg och Köpenhamn 
och läser ofta in ljudböcker.   www.johansvensson.dk

sonja lindblom 
är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö, har arbetat på  
bl a Borås stadsteater och Teater 23 i Malmö, men även 
inom teve och film. Spelade Cybil i theatron:s Private 
Lives av Noël Coward 2012. Medverkar i kommande 
biofilmen Ömheten i regi av Sofia Norlin. Sonja har regis-
serat och medverkat i kabaré och revy och hon har även en 
bakgrund som dansare och performanceartist.


