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Samhällsthriller i biblioteksmiljö när Banditsagor 
sätter upp specialskrivet drama.  

 
Den 1 februari är det urpremiär av det nyskrivna verket Gallring pågår på Lunds 
Stadsbibliotek. Manuset, av dramatikern Sara Tuss Efrik, är specialskrivet för att spelas 
på bibliotek under ordinarie öppettid. Föreställningen är teatergruppen Banditsagors 
andra vuxenproduktion som unikt tagits fram för att med utgångspunkt i ljudet smälta 
in bland bibliotekets hyllor och lånediskar.  
 
I föreställningen möter vi Bibliotekarien och Låntagaren, två knappt synliga varelser som balanserar 
på gränsdragningen för vem som tillåts plats i ett samhälle. Genom en fängslande lek med ljud och 
form får publiken via hörlurar nära och intimt följa huvudpersonens öde, på den plats dit vi alla är 
välkomna – biblioteket. 
 
Bakom idé och koncept står konstnärsduon, regissören John Hanse och ljuddesignern Jonas 
Åkesson. För dem spelar rum, ljud och berättelse lika stor roll i föreställningen. Med en subjektiv 
ljudläggning liknande filmens tar de ett stadigt grepp om publikens perception. Genom hörseln får 
publiken följa dramat som huvudpersonen upplever det, helt utifrån dennes sinnesstämningar, 
känslor och tankar.  
 
Förhoppningen är att låta publiken befinna sig i en främmande människas psyke och därigenom 
uppleva biblioteket och dess människor ur ett nytt perspektiv.  
 
Gallring pågår är en berättelse om biblioteket som samhällets vardagsrum. Om olika människor 
som möts och hur tunn skiljelinjen mellan innanförskap och utanförskap kan vara. Det är en 
berättelse om det som döljer sig bakom det tillsynes vardagliga, om upprätthållandet av fasader, 
om längtan efter sammanhang och om kampen för att överleva. 
 
 
 
Speldatum 
1/2 kl. 17.00 & 18.30 på Lunds stadsbibliotek  
3/2 kl. 17.30 på Oxie bibliotek 
4/2 kl. 18.00 på Veberöds bibliotek 
5/2 kl. 18.00 på Lunds stadsbibliotek 
10/2 kl. 18.00 på Kirsebergsbiblioteket 
13/2 kl. 13.00 & 15.00 på Malmö Stadsbibliotek 

 
15/2 kl. 18.00 på Lindängens bibliotek 
16/2 kl. 18.00 på Klostergårdens bibliotek 
17/2 kl. 17.00 på Rosengårdsbibliotek 
18/2 kl. 17.00 på Garaget 
20/2 kl. 13.00 på Stadsarkivet 
24/2 kl. 18.00 på Dalby bibliotek 
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Välkommen på PRESSVISNING fredagen den 29 januari 
kl. 10.00 på Lunds Stadsbibliotek.  

 
För mer information, intervjuer och anmälan till pressvisning vänligen kontakta  

Anna Jonsson, producent på Banditsagor: anna@banditsagor.se eller 0709-928659 

 
Pressbilder i högupplöst format och webbformat kommer att finnas på vår hemsida 

www.banditsagor.se från och med fredagen den 29 januari.  Bilderna är fria att 

använda mot att fotograf Jonas Åkesson anges i samband med publicering.  

 
Lunds Stadsbibliotek hittar ni på Sankt Petri kyrkogata 6, 222 21 Lund. 

	


