
 

Det händer i Västervik 

ESTER 
skönhetsdrottning eller 

hjältinna 

S:t Petri kyrka 
torsdag 17 mars  

öppen skolföreställning 
14:00 - föranmälan 

för alla 18:30 

FRI ENTRÉ 
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? 

 Ur Läroplaner för grundskola, gymnasium 
DET ÄR SKOLANS ANSVAR ATT VARJE ELEV HAR KUN–
SKAPER OM DE NATIONELLA MINORITETERNA (JUDAR, 
ROMER, URFOLKET SAMERNA, SVERIGEFINNAR OCH 

TORNEDALINGAR) KULTUR, SPRÅK, RELIGION, HISTORIA. 

Medverkande: Björn Salomonsson, text, idé, 
sång, klarinett – psykoanalytiker, forskare, 
Semmy Stahlhammer, violin och sång – förste 
konsertmästare Kgl Operan, Isabel Blommé, 
cello – klezmer och kammarmusiker, bl a 
Parizad och Indrakvartetten, Torun Gärskog, 
violin – stud. Kgl Musikhögskolan, Torbjörn 
Helander, viola, musikarr. – Kgl hovkapellet, 
Johan Ullén, piano, sång, musikarr. – 
kompositör och frilansmusiker.  
 
Skolföreställning kl 14:00 längd 50 min  
Målgrupp högstadiet gymnasium + folkhgsk. 
300 platser finns reserverade för skolor. 
Förhandsanmälan – först till kvarn gäller. 
Anmälan: vargkatten.produktion@gmail.com  
 
Kvällsföreställning för alla kl 18:30, 75 min 

 

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

Mer info: vargkatten.se 
Lars Farago 070 765 34 37,  
Sven-Olof Nilsson 070 521 04 70 
Mikael Eriksson 070 954 84 45

 

Inför föreställningen planeras två program 
Samtal på Mejeriet 

Snacka om identitet 
MEJERIET 

Onsdag 9 mars kl 18:00 
Bibelns Ester ställs flera gånger inför frågan 
om vem hon är och vad hon berättar för 
andra om sig själv. Vad berättar du om dig 
själv för andra? Har du flera identiteter?  
Inbjudna till samtal RFSL, föreningen 
Tillsammans, polis, präst och andra. 
KUNG i samarbeta med arrangörer av 
Purimspelet.  

Musik- sång och berättarföreställning 

Kodnamn Frisör  
VISBIBLIOTEKET 

Torsdag 10 mars kl 18:00  
Semmy Stahlhammer, violin och berättande, 
Isabel Blommé, cello och Anne Kalmering 
sång. Judisk musik med sång på jiddisch och 
ladino, klezmer, visor och klassik musik 
varvas med berättelser från boken Kodnamn 
Frisör. I den boken har Semmy Stahlhammer 
berättat om sin far som överlevde andra 
världskriget som partisan i Polen innan han 
lyckades fly till Sverige. 

 

Arrangemangen är ett samarbete mellan Västerviks Riksteaterförening, Svenska kyrkan, Vargkatten Produktion, 
Sensus, Stahlhammer Musik o. Violinateljé, Mejeriet - KUNG, Musikbiblioteket.  
Med stöd från Västerviks kommun och Statens Musikverk. MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR 

http://vargkatten.se/purimspel-2016/

