Dramatikk på Litteraturfestivalen
Dramatikerforbundet, i samarbeid med Litteraturfestivalen,
presenterer forestillingen Lindås av Eirik Fauske. Lindås er en
personlig historie om oljerikdommen og familien, om oppvekst
og om avskjed.
En helt vanlig familie, et helt vanlig sted, i et helt
uvanlig land. Som personer og som familier er livene
våre uløselig knyttet til at Norge fant olje i Nordsjøen på
60-tallet.
Lindås ligger på Vestlandet, fem mil nord for Bergen og en mil
sør for Norges største oljeraffineri – Statoil Mongstad. Det
var her familien Fauske slo seg ned i 1982. Tjueto år senere
har de tre barna flyttet ut. I løpet av denne perioden har
Norge blitt djevelsk rikt. En god del av pengene kommer fra
raffineriet ved Lindås, der familien Fauske har jobbet.
Forestillingen spilles på kulturhuset Banken på
Lillehammer, lørdag 2. juni kl. 15.00
Om Eirik Fauske
Lindås tar scenekunstner Eirik Fauske(30) et steg videre i sin
utforsking av fortida. Han har gått arkeologisk til verks og den
personlige teksten knytter seg direkte til hans egen bakgrunn.
Fauskes særegne scenespråk er kjennetegnet av en poetisk og
tidvis rå klang.
Fauske har blant annet bakgrunn fra teaterutdanningen ved
HiNT og har skrevet og iscenesatt flere stykker. Tidligere er
Gullalðurir og Den nyvaksne mannen vist på Teaterhuset
Avant Garden til stor begeistring. Lindås hadde premiere på
Avant Garden og ble også vist på Black Box tidligere i vår.
Om Norske Dramatikeres Forbund
Norske Dramatikeres Forbund (NDF) - eller

Dramatikerforbundet - er en interesseorganisasjon for
forfattere som skriver for film, TV, radio og teater. Forbundets
formål er å ivareta og fremme norske dramatikeres
kunstneriske og økonomiske interesser. NDF ble stiftet i 1938
og feirer 75 år i 2013. Jubileet har ytringsfrihet som tema og
skal markeres gjennom en rekke tiltak, deriblant utgivelse av
Norsk dramatikks historie av Ivo de Figueiredo på CappelenDamm og to scenekunststipend på kr 250 000 for oppføring av
to nye dramatiske verk i 2013.
Mer informasjon/kontakt
Dramatiker, Eirik Fauske, tlf. 99 60 32 62
Leder, Dramatikerforbundet, Monica Boracco, tlf. 99 62 10 78,
e-post: leder@dramatiker.no
Generalsekretær, Dramatikerforbundet Pål Giørtz, tlf.
22478953, e-post gs@dramatiker.no
Dramatikerforbundets hjemmeside
For mer informasjon, se www.dramatiker.no

