
SHTOLTSE LIDER/PROUD POEMS
STOLTA ORD OCH TONER I NYSKAPANDE KONSERTFÖRESTÄLLNING.

Shtoltse lider/Proud poems är en konsertföreställning med tonsatt jiddisch 
lyrik, av och med duon Ida&Louise. Poesi vävs samman med nykomponerad 
musik, videoprojektioner och ljusdesign i en berikande och berörande scenisk 
upplevelse.
     
Litteraturen som musiken bygger på är hämtad från verk av Celia Dropkin, Anna 
Margolin, Malka Heifetz Tussman, Kadya Molodowsky och Rachel Korn; samtliga 
födda i Östeuropa. Celia, Anna, Malka och Kadya emigrerade och var verksamma i 
USA före andra världskriget, medan Rachel emigrerade till Kanada 1948.
     
Sångerna i Shtoltse lider/Proud poems, med teman som frigörelse, längtan och 
förbjudna begär, framförs på jiddisch och engelska. Föreställningen i övrigt – som 
berättar om poesin, kvinnornas öden och tiden de levde i – är på svenska.

Initiativtagare och samarbetspartner: Föreningen Jiddischkultur Göteborg.

Ida&Louise är en symbiotisk och uttrycksfull duo som skapar stor
musik med små medel. 2013 gav de ut debutskivan Vilda Vinde med 
originalkompositioner och året efter spelade de in en EP med traditionell klezmer 
och sånger på jiddisch.

SHTOLTSE LIDER/PROUD POEMS
Medverkande: Louise Vase – sång, piano
Ida Gillner – sopransaxofon, sång
Regi: David Sperling Bolander
Videoprojektion: Donovan von Martens
Ljus: Karl Wassholm
Kostym: Majli af Ekenstam  
Foto: Nadim Elazzeh

Pris 16 500:- + moms
Föreställningens längd: 60 min
Antal medverkande: 2 + körtekniker

Resor: Tillkommer 
Logi: 3 enkelrum vid behov
Traktamente: vid övernattning 
Övernattning: Ja om det är nödvändigt

Allmänna krav: Scen eller samlings-sal 
Spelyta (bredd+djup+höjd): 7m × 6m 
El: 10 A
Krav på ljudteknik: Ja 
Krav på ljusteknik: Ja 
Allmänna krav: Stämd flygel eller piano, 
projektor och duk.  

Lokal: Föreställningen kan anpassas uti-
från önskemål och är flexibel i sin form.
Spelyta: (bredd+djup+höjd): 8m × 5m 
Byggtid/rivtid: 180 min/60 min

Övrig info: Shtoltse Lider finns också 
som seminariumprogram och som 
skolföreställning.  

Kontakt: 
Monika Wade

monika@possibilitas.se
073-673 27 29

www.possibilitas.se


