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Det är valår. Anton går i 8:an och letar efter sitt sammanhang. Hans morsa har precis fått sparken 
från pappersbruket som ska läggas ner och han själv ska byta klass till den fruktade parallellklassen 
Ängsklockan. I Ängsklockan träffar han Marcus. Dom hänger på McDonalds och smider planer med 
Marcus äldre kusin. Med dem får Anton en möjlighet att betyda något för någon och påverka 
världen. Han ska utföra ett uppdrag. Och han ska göra det i livesändning. 
  
– Vår tid är en tid av ständiga intryck. Lika mycket som vi lever i verkligheten lever vi med ett virtuellt 
flöde av information, impulser, bilder och frågor om vad vi tänker, identifierar oss med och vill köpa. 
Sociala medier har förändrat vår blick på världen såväl som på vardagen, algoritmerna har 
polariserat våra länder och satt demokratier på spel. I samband med det svenska valet verkade vi 
uppfyllda av begreppen kriminalitet, brott, straff, trygghet och nation. När människor tar avstamp i 
just dessa frågor och radikaliseras leder det till högerextrema terrorhandlingar enligt Nationellt 
Centrum för Terrorhotbedömning. I Dalarnas skolval blev Sverigedemokraterna med stor marginal 
det största partiet och bland förstagångsväljarna fördubblade de i princip sina sympatier. BRUS är ett 
försök att tränga in i, gestalta och förstå den tid av rädsla, misstänksamhet och hat, vi lever i, säger 
Astrid Menasanch Tobieson som står för manus och regi. 
  
BRUS är den tredje och avslutande produktionen i utvecklingsprojektet Stad och land – i Dalarna och 
världen 2019–2022. Utvecklingsprojektet, som genomförs av Dalateatern med stöd av Region 
Dalarna och Kulturrådet och i samarbete med Högskolan Dalarna, undersöker begreppen klass, 
mellanförskap och nationalism – och relationen mellan dem. ”Stad och land” är projektets 
övergripande tema och Borlänge dess utgångspunkt. 
  



   

 
 
 
– Under tre års tid har jag besökt Borlänge och träffat människor som lever och verkar där – 
skolklasser, ungdomsgrupper, polisen, med flera. En av frågorna jag ställde i dessa möten var 
”Vilken kommer vara den största konflikten i Borlänge år 2022?” Svaret jag fick från en grupp 
högstadieelever blev själva grundförutsättningen för BRUS, säger Astrid Menasanch Tobieson. 
  
Astrid Menasanch Tobieson är dramatiker, regissör och skribent. Hon skriver och regisserar teater 
som är såväl politisk som filosofisk och poetisk. Hennes pjäs “Nattpassage” blev uttagen till flertalet 
internationella festivaler bl.a. Amsterdam och New York Fringe Festival. År 2021 fick hon en 
utmärkelse av det Spanska Konstinstitutet (Kulturdepartementet) för att med sin pjäs “När baba 
faller i poolen är kl.23:47” förnya, utmana och utveckla den sceniska språket. I Sveriges hyllades den 
unisont av kritikerkåren. Hennes minimusikal ”Club Janzon”, som till stora delar skapades av samma 
konstnärliga team som ligger bakom ”BRUS”, blev uttagen till Scenkonstbiennalen 2022. I 
urvalskommitténs motivering framhölls att Club Janzon bjöd på ”vass satir inspirerad av politikers 
egna Instagramkonton”. 
 

BRUS har urpremiär i Blackbox i Borlänge 21 oktober 2022 och spelar för högstadiet och gymnasiet 

under höstsäsongen, med ett fåtal offentliga föreställningar 2-3 november och 16-17 november. 

 

Manus och regi ASTRID MENASANCH TOBIESON 

Dramaturger TALAJEH NASIRI, MARI VATNE KJELDSTADLI 

Scenografi och kostym JENNY NORDMARK 

Maskdesign CAJSA JACKSON 

Ljusdesign SOFIA LINDE, HANNELE PHILIPSSON 

Kompositör GUSTAV NORDMARK 

Koreografi SOFIA SÖDERGÅRD 

Medverkande JESPER BARK, ALEJANDRA GOIC, ANNA KARIN HÅKANSSON, MYRA NEANDER, JOEL 

TORSTENSSON 

Dramapedagog MALIN BYMAN 

 

Mer om föreställningen: https://dalateatern.se/forestallningar/brus/ 
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