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Kära, kära publik!

Det är så mycket nytt nu. Vi i Teater 
Trots, som alla nått mogen ålder, hänger 
inte med riktigt.

Mobilspråket, till exempel, har vi inte 
lärt oss. Och Facebook, där alla är så 
glada och snälla och lyckade och sol-
brända? Vi tycker att det blir lite för 
mycket och för onaturligt ibland. Och 
varför blir alla så kränkta nuförtiden?

Vi undrar också över alla dessa high fi-
ves som klatschar genom världen? Ett 
hederligt gammaldags handslag – finns 
det inte längre?

Det finns massor med människor som 
är känsliga och intoleranta. Många hyll-
meter i butikerna är helgade åt dessa 
arma varelser.  Var fanns de förut?

Och alla selfies. Det finns väl roligare 
saker att fotografera än sitt gamla van-
liga ansikte som man möter i spegeln 
varje dag?

Vi har diskuterat alla skandalromaner 
som står som spön i backen. Där man 
tar heder och ära av sina frånvarande, 
alkoholiserade, kontrollerande och i 
allmänhet (gudskelov) döda föräldrar. 
Varför kan man inte bara låta dom ligga 
där på kyrkogården och glömma dom? 

Eftersom vi bor i Lund har vi också för-
undrats över det egendomliga faktum 
att forskare måste använda det mesta 
av sin tid till att söka pengar till sina 
projekt. Ibland har vi även undrat över 
ordet grundforskning.

På sistone har vi skämts över hur kallt 
och hårt klimat vi har fått i vårt land. 

Allt det här har vi frågat oss, pratat om, 
undrat över, diskuterat och stött och 
blött. Jag samlade ihop alla våra und-
ringar, satte mig vid datorn och skrev 
en pjäs
  
Snälla, lägg nu undan era mobiler och 
paddor och sitt inte här och blippa och 
svep! För nu börjar vi.

Manusförfattaren stöter och blöter

Annmari Asker



Vid första genomläsningen av 
Annmaris roliga manus, för-
stod nog ingen att detta skulle 
bli ett logistiskt stolsproblem. 
Eller ska vi hellre säga en ny 
version av Hela havet stormar?

Med idogt arbete och trogen 
och glad besättning är produk-
tionen i hamn. Vi har sluppit 
stormar och de små krusning-
ar vi stött på, har bedarrat.

Jag kan lugnt lämna skutan. 
Alla i besättningen har funnit 
sin roll – plats.

Mona Book
Stort tack till alla som fotograferat, serverat och skött biljettkassan!
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