
“Storslagen teater på liten yta”
“Mästerligt skådespeleri” TeaterStockholm.se 

“Urskickligt gestaltat när 
roman blir levande på scen” DN

Tekniska specifikationer        

Jörgen Aggeklint 0738-98 79 39 • mail: jorgen@boulevardteatern.se 
www.boulevardteatern.se

Kontakt och bokning

Medverkande

Pedagogmaterial

Målgrupp: Årskurs 8, 9 och gymnasiet, samt vuxna. 
Lokal: Vid föreställning för max 60 pers kan ett större klass-
rum fungera, för publik på max 150 st behövs en teaterscen, 
aula eller liknande.  
Tillgång till iordningställd lokal:  2 timmar före/1 tim 
efter föreställning. • El: vanlig el  • Spelyta: 4 x 4 meter 
Föreställningens längd: 65 min  
Pris maxpublik 60 st: 1:a förest.10 000 kr
2 st samma dag/samma plats: 20 000 kr
Pris maxpublik 150 st: 15 000 kr 
2 st samma dag/samma plats: 30 000 kr
Vid turnè utanför Stockholm tillkommer
resor: 70 kr/mil  • logi: 2 enkelrum samt traktamente

25% moms tillkommer. Priserna gäller tom. 31 dec 2022

Skådespelare: Lina Söderberg och Ulf Evrén
Regi: Roger Westberg
Ljus & ljud: Simon Söderberg
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Ung och fri – eller? Ett studiematerial för unga om rätten 
att själv välja sitt liv. Läs mer och ladda hem. 
“Stjärnlösa nätter”  är en utmärkt diskussionspjäs om 
förväntningar, traditioner och familjeband – skickligt, avspänt 
och minimalistiskt tolkad.” Karin Helander/SvD

BOULEVARDTEATERN
fr. årsk.8

presenterar

Amàr är arton år och uppvuxen i en svensk småstad. En dag bestämmer pappan att hela familjen ska åka på 
bilsemester till Irak och hälsa på släkten. Det blir ett kärt återseende, inte minst med kusinen Amina. Snart anar 
dock Amár att något är i görningen. Det viskas bakom hans rygg. Ett flertal gånger får han frågan om det inte snart 
är dags att gifta sig. Till slut kommer sanningen fram. Pappan har bestämt att Amàr och Amina ska gifta sig. Amàr 
får en chock och vägrar gå med på detta. Han klarar dock inte trycket från familjen och går till slut med på gifter-
mål. När han senare ångrar sig börjar helvetet.Kluven mellan  lojalitetskraven från familjen och sin egen vilja står 
Amàr och försöker förtvivlat få ihop sitt liv. Tumskruvarna dras åt, till slut känner Amár att det inte spelar någon roll 
hur han väljer, människor omkring honom kommer att fara illa hur han än beter sig. En berättelse om kampen om 
rätten till ett eget liv, om skuld och straff och om den långa och svåra vägen till försoning. Till slut, när allt ser som 
allra mörkast ut, tar historien en ny vändning och ett hopp föds om en möjlig väg framåt. 
I regi av Roger Westberg efter boken ”Stjärnlösa nätter” av Arkan Asaad.

Stjärnlösa nätter
- om rätten att själv välja sitt liv 


