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THE SPIRIT LEVEL ON STAGE
- en föreställning om jämlikhet

Jordbro VärldsOrkester har stöd av Svenska Institutet och Kulturstiftelsen Postkodlotteriet för att
tillsammans med den marockanska teatergruppen Anfass samproducera en scenkonstföreställning. Vi vill nå olika grupper och samhällsskikt i Sverige och Marocko för att undersöka
hur jämlikhet och ojämlikhet påverkar människor, samhälle och relationer. Projektet går under
namnet “The Spirit Level On Stage - en föreställning om jämlikhet”, och bygger fritt på boken
“Jämlikhetsanden” - av Richard Wilkinson och Kate Pickett.

Premiär är beräknad till 6 juni 2015. Föreställningen spelas sedan på turné i
Marocko och Sverige under sommaren och hösten 2015.
World Economic Forum har sagt det. FN och WHO har sagt det. World Social Forum har sagt det.
Malmökommissionen har sagt det. Barack Obama och Påven har sagt det, liksom Oxfam, OECD och
många fler: Det största hotet mot världens alla samhällen är de stora sociala klyftorna. 85 personer äger
idag lika mycket som 3,5 miljarder av jordens fattigaste. Det vill säga halva mänskligheten!
Forskningen är övertygande: Det är ojämlikheten som river sönder samhällskontraktet, som får otrygghet,
rädsla, desperation och hat att breda ut sig. Ojämlikheten tränger in mellan människor, skapar social
arrogans, förgiftar våra relationer och gör oss sjuka. Alla förlorar på detta. Frågan om jämlikhet och
ojämlikhet är genomgripande och intim. Det är en vattendelare i politiken och på ett personligt plan är vi
alla inblandade i konflikten. Med konstnärliga medel vill vi belysa jämlikhetens och ojämlikhetens kroppar,
ansikten och språk.
Kontakta oss
Är du intresserad av projektet? Har du kunskaper som du vill dela med dig av?
Vill du diskutera med oss? Vill du kanske redan nu boka en föreställning till hösten 2015?
Ta kontakt med oss! www.thespiritlevelonstage.com +46 (0) 73 9090236 Göran Lidbrink, producent.
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