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FRI ENTRÉ 
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Ett modernt purimspel med några av Sveriges främsta musiker 
Purimspel, en judisk motsvarighet till 
Staffanspel, berättar historien om drottning 
Ester som räddade det judiska folket från 
förintelse när de levde som flyktingar i 
Persien för 2500 år sedan. En burlesk och 
välspelad konsertföreställning med, klezmer, 
underhållnings- och kammarmusik som 
ställer aktuella frågor om invandring, 
könsroller, makt, identitet och religion. Det 
är väl inget fel på judar – men varför ska de 
alltid vara så speciella, vara så annorlunda? 

Medverkande: BJÖRN SALOMONSSON, text 
och idé, klarinett, sång,  
SEMMY STAHLHAMMER musikalisk ledare,  
violin och sång, ISABEL BLOMMÉ, cello, 
TORUN GÄRSKOG, violin,  
TORBJÖRN HELANDER, viola, musikarr., 
JOHAN ULLÉN, piano, sång, musikarr. 
Konsult dramaturgi, regi ELLEN LAMM, 
Producent: LARS FARAGO, Vargkatten prod.  
Längd: Skolförest 50 min  
Kvällsförest. 75 min 

 

Ur Läroplaner för grundskola, gymnasium 
DET ÄR SKOLANS ANSVAR ATT VARJE ELEV HAR 

KUNSKAPER OM DE NATIONELLA MINORITETERNAS 

(JUDAR, ROMER, URFOLKET SAMERNA, SVERIGEFINNAR 

OCH TORNEDALINGAR)  KULTUR, SPRÅK, RELIGION OCH 

HISTORIA.  
Ett lärarmaterial som knyter an till skolans 
övergripande mål och de i religion, historia  
och samhällskunskap blir tillgänglig för lärare 
från mitten av februari. 

Målgrupp högstadiet klass 9 + gymnasium. 
300 platser finns reserverade för skolor. 
Förhandsanmälan – först till kvarn gäller. 
Reserverade platser intas före 13:50. 
Övriga platser i Domkyrkan är öppna för 
allmänheten. Insläpps 13:50. 
Anmälan: Klicka här 
Mer info: vargkatten.se 
Lars Farago 0707 653 437 
Arja Torkko 031 771 30 32 

 
 
Två veckor innan föreställningen arrangeras samtalet 

SALIG BERUSNING 
Religionsfirande med karnevalsstämning och teater. 

Göteborgs Stadsmuseum Norra Hamngatan 12 
Onsdag 2 mars 18:00 

Ett samtal om judiska Purimspel, kristna Staffanspel och andra spektakel – kulturarv, 
demaskering av makten, festlig gemenskap. När religion och kultur tillåter och uppmuntrar 
utlevelse fantasier och lossar på spärrar. Inledare: Yael Feiler, teatervetare, regissör, 
dramaturg, översättare och samhällsdebattör, Dan Korn rabbin och folklivsforskare, Annika 
Nordström, arkivchef på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg och leder Sveriges 
arbete med Levande kulturarv – Unescos konvention för skydd av immateriella kulturarv. Ett 
levande kulturarv som ingår i Sveriges förteckning är Purim. Se Levande traditioner 
 
Arrangemangen görs i samarbete mellan Judiska församlingen Göteborg, Göteborgs interreligiösa 
center, Interreligiösa rådet, Samarbetsrådet för judar och kristna väst, Svenska kyrkan Göteborgs stift 
och Domkyrkoförsamlingen, Sensus, Vargkatten Produktion, Stahlhammer Musik och Violinateljé. 
Med stöd från Levande Historia, Göteborgs Stad och Statens Musikverk. 

http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=5126
http://vargkatten.se/purimspel-2016/
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2014/2015-04-27-purim.html
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