
KvinnORKAn 
En berättelse om kvinnogöra och superkrafter

- AV OCH MED MATILDA 
KJELLMOR. REGI 
LILLEMOR SKOGHEDEN.  

Det här är fem generationers 
kvinnors berättelser och 
strävan genom vår moderna 
historia. Om vardag och kraft. 
Om kvinnogöra och 
superkrafter. För kampvilja 
och överlevnad, tårar och 
skratt. Om att kvinnor i alla 
tider haft behov av fredade 
rum för att stötta, hylla och 
lära sig av varandra. För allt vi 
kan, vill och vågar.  

Vi möter Matilda i en personlig 
uppgörelse med sitt arv efter 
förmödrarna: mamma, mormor, 
mormors mor och mormors 
mormor. Allt de har gjort, varit 
och allt det som de har orkat. 
Mormors mormor som hade åtta 
barn att ta hand om men ändå 
arbetade, mormors mor som 
kämpade för rätten till 
familjeplanering, mamma som 
jobbar hårdast av alla och ordnar 
kalas eller mormor som 
engagerar sig fackligt och bakar 
småkakor.  

Hur Matilda själv är vuxen nu och 
borde därför vara som dem men 
också hinna instagramma, driva 
projekt och ta hand om sitt 
kännsloliv.  

Med humor, lekfullhet och svärta 
reflekterar Matilda över sitt 
sociala arv. Allt är inom räckhåll i 
denna personliga betraktelse och 
hyllning över kvinnors liv och 
historia..  

”KvinnORKAn” ömsom bränner, 
öm- som stampar, ömsom 
värmer. Som kvinna är det svårt 
att värja sig, och tankarna 
vandrar till mormors stickade 
vantar, vidare till nävarna som 
ständigt måste vara knutna.” 
Norran  

”Kjellmor har ur sina släktled 
lyckats destillera en rad 
definierande nyckel- scener ur en 
kvinnlig erfarenhetssfär, som 
låter det lilla berätta om det stora 
i fullfärg och skärpa.” VK  

Läs mer om KvinnORKAn och 
och boka enkelt på 
scenkonstportalen.se 

Information 
Premiär 1 november 2018.  

Turné våren och hösten 2020. 

Manus & medverkan  
Matilda Kjellmor 
Regi Lillemor Skogheden 
Dramaturg Tora von Platen 
Scenograf Linda Tubler 
Föreställningens längd 55 min 

Föreställningen är framtagen 
och producerad på 
Västerbottensteatern. 

Spelyta minimum 5 m bred, 3 m 
djup, 2,2m höjd 
El: 10 amp 

Pris 9000 kr (0% moms) 
        7000 kr (0% moms) 
        föreställning två samma  
        dag och spelplats. 
Rese- och boendekostnader 
tillkommer. (priserna gäller tom. 
2020 12 31) 

Bokning  
M.Kjellmor scenkonstproduktion 
Matilda Kjellmor 
matildakjellmor@gmail.com,  
tel. 073 643 43 88 eller 
scenkonstportalen.se 

http://scenkonstportalen.se
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