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RESEBERÄTTELSE FRÅN TEATER ALBATROSS 120607 
 

See end of email for a summary in English. 
 
 

Teater Albatross är just hemkomna från turné i Kongo 
DRK. 

 

 
Albatross var, tillsammans med Theatre Marabout och Svenska Ambassaden i 
Kinshasa, medarrangör av Internationell Festival i Bonga Yasa, 50 mil öster om 
Kinshasa. Vår samproduktion med Theatre CANACU, föreställningen ”Dag”, blev 
en publiksuccé i Bonga Yasa och Kinshasa. 

 

 
 

Teater Albatross har varit på elva dagars turné i Kongo. Vi har spelat Flickan och 
Havssköldpaddan, en föreställning som skall ha premiär i höst. Den handlar om en 
fiskeby i Västafrika. Om havets och naturens utsatthet. Om fattiga fiskarfamiljers 
utsatthet. Om trålarnas framfart. Om verkligheten längs Atlantkusten i Västafrika. Och i 
världshaven. 

 
Pjäsen är under arbete och vi spelar den i ofärdigt skick, mycket kommer att vara helt 
annorlunda när premiären kommer! Ändå har vi, både på provföreställningar i Sverige, 
och nu i Kongo DRK haft en entusiastisk publik. Vi spelade först i Kinshasa på den 
kanske bästa teatern, det belgiska kulturcentret Walloni. Vi spelade då på svenska med 
fransk textning. Ett mycket positivt gensvar. 

 
Dagen efter ledde Charlotta från Teater Albatross ett genussamtal för högskolan för
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konst och teater i Kinshasa utifrån Theater Marabouts föreställning ”Fröken Julie”. Detta 
i samarbete med Hedvig Lohm, Svenska Ambassaden. 

 
Sedan spelade vi i Bonga, långt från närmaste stad, i en lokal i det lokala sjukhuset med 
ca 500 personer i publiken. De satt packade som sillar! Ett hav av huvuden. En liten 
scen. Vitkalkade väggar. En fantastisk stämning. Massor med barn längst fram. Och ett 
mottagande vi inte riktigt kunnat drömma om! Entusiasm! Vi spelade nu på franska, 
vilket tydligt uppskattades. 

 

 
 

Senare samma kväll spelade på denna internationella festival, Carée, Theatre CANACU 
sin föreställning Dag. Den har framarbetats med hjälp av Charlotta Grimfjord Cederblad, 
regi, och Pia Nordin, koreografi, från Teater Albatross i januari-februari 2012 på 
Tokalynga Teaterakademi. Teater Albatross Svensk-marockanska Yasmina Ould Kebla 
spelade föreställningen med fem kongoleser. Spelningarna här i Sverige var en ovanlig 
händelse, i den meningen att samarbetet var så otroligt lyckat. Publiken, vare sig det 
var vuxna eller skolbarn, älskade föreställningen! Internationella projekt blir inte alltid 
en win-winhändelse. 
Också i Bonga älskades föreställningen Dag. De spelades senare Kinshasa. Igen fick de 
en entusiastisk publik. 

 
Eftersom föreställningen Dag handlar om Kongo av idag har det diskuterats om 
föreställningen ev. skall visas i parlamentet på självständighetsdagen, den 30 juni! – 
Spännande! 

 
Slutligen några ord om Festivalen i Bonga Yasa: 

 

 
En märklig företeelse, då den äger rum långt från stad eller större by. Däremot kommer 
folk från en många andra byar till Bonga under Festivalen. En mängd byar framför sina 
egna föreställningar. Alla tittar, stämningen är hög. 
De har också en karneval, med masker, fantastiska dock-jättefigurer och traditionella 
vilda utklädnader av vass, grenar och stora löv. Alla är med. Dans! Upptåg! Det
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trummas, man kunde tro man var i Rio! Det dricks palmvin. Jag såg inte en berusad 
människa! 

 

 
 

En kväll i Bonga ansvarade Teater Albatross för filmvisning! Har aldrig skett tidigare. 
Elektricitetsverket puttrade, och både projektor och DVD och ljud fungerade. Först 
visades två korta Teater Albatrossfilmer, sedan kom huvudnumret: Chaplins pojke, en 
stumfilmsklassiker visades på duken som långsamt svajade i vinden, de sex hundra 
åskådarna vred sig av skratt, den stjärnklara himlen var vårt tak. Vi var sexhundra som 
fick ett minne för livet! 

 
För Teater Albatross 

 

 
Robert Jakobsson  0703169530 

 
 
 

Ps. Här på Tokalynga arbetas det nu intensivt med TOKALYNGA FLYING THEATRE 
FESTIVAL 29 juni-3 juli 2012 Se Teater Albatross hemsida för mer info!
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Teater Albatross 
Gunnarp 403, 310 61 Ätran 

0346-604 90 eller 0703-16 95 30 
teateralbatross@telia.com | www.teateralbatross.se 
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