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FAKTA 
Takhöjd minst 2,70 m

Spelyta minst 6 x 4 m

Scenmått ca 7 x 5 m

El minst 16 ampere

Tillgång till lokalen 4 tim före fst

Byggtid 3 tim

Rivtid 1 tim

Bärhjälp 2 pers

Mörkläggning Ja

Damloge 1 pers

Herrloge 1 pers

Antal tekniker 2 pers

Spellängd  ca 2 tim inkl paus

LA PALOMA
Tage är 84 år gammal och bor på ett äldreboende. En dag bryts det invanda  

vardagsmönstret när han inte längre väcks av Eva Britt, utan Yasmina. Hon står  

där, insvept i sjal och ögonblickligen inlindad i Tages främlingsfientlighet.

Mellan drömmar om seglatser och minnen från en svunnen tid gör Tage sitt bästa för att köra 
bort Yasmina. När han inte lyssnar på den gamla 30-talsschlagern ”La Paloma” häver han ur 
sig både anklagelser och öknamn. Men det hjälper inte hur han än försöker. Yasmina stannar 
och lindrar hans plågor, står ut med hans gnäll och oförskämdheter, stillar hans vrede och oro. 
Långsamt byggs en relation upp och muren mellan dem monteras så sakteliga ner.

La Paloma är en humoristisk, varm och djupt humanistisk berättelse med människokärlek som 
centralt tema. Pjäsen tar upp högaktuella ämnen som kulturkrockar, fördomar, främlingsfient-
lighet, hur vi vårdar våra äldre och inte minst oväntad vänskap på äldre dagar.

Hans Mosesson
Hösten 2015 gjorde Hans storstilad återkomst till teaterscenen i La Paloma. Samspelet 
med Vera Veljovic rönte stora framgångar bland såväl kritiker som publik, och biljetterna till 
föreställningarna i Kulturhuset Spira sålde slut i rekordfart. Hans har efter många år med hela 
svenska folket som ”Ica-Stig” gjort flera stora roller i tv och film så som SVT-serien Jordskott, 
samt radioteatern Doktor Agnes B i Sveriges Radio. Tidigare har han bl a varit med i Nation-
alteatern och skådespelat i produktioner som Hem till byn, Svenska hjärtan, Tre kronor, Noll 
tolerans och Andra avenyn.

Vera Veljovic
Frekventa besökare i Kulturhuset Spira känner igen Vera från bl a Maria Stuart, Den flygande 
Handläggaren och Blåvingar. När La Paloma spelade hösten 2015 i Kulturhuset Spira överöstes 
såväl produktionen som Vera med beröm, och våren 2016 spelar hon föreställningen på turné. 
Vera jobbar även med teater för unga i Teateri som en av två konstnärliga ledare och har synts 
på både tv och film. Under våren 2015 såg vi henne som mostern Lena med svarta ögon i 
Smålands Musik & Teaters skräckdramathriller Besatt.

”Nyskrivna ”La Paloma” var en publiksuccé redan före premiären. Mycket välförtjänt,  
anser Rikard Flyckt, och skriver att den som ser pjäsen bjuds på skratt, gråt och en tanke- 
ställare. Samt feel good-känsla när den är som bäst.”

Jönköpings-Posten 8 nov 2015

SPELAS  
Spelas april 2017 på turné 

PRIS TURNÉFÖRESTÄLLNING
Inom Jönköpings län: 9.000 kr + moms 25% 

Utanför Jönköpings län: 15.000 kr + moms 25%  

(logi för fyra personer, ca 4000:-, tillkommer)

Hans Mosesson

Vera Veljovic

TURNÉ VÅR 2017

manus  
Olof Willgren 

regi  
Mikaela Ramel

scenografi och kostym 
Martin Eriksson

skådespelare 
Hans Mosesson
Vera Veljovic 

FÖR INFORMATION OCH BOKNING
kontakta Pia Kjellerstedt: pia.kjellerstedt@smot.se   |   0705-40 97 70
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