
ska vi blunda för undergången?
Debatt, samtal och föreläsning på Teater Bhopa

Jörgen Johansen, freds- och konfliktforskare på Göteborgs 
universitet kommer under en timmes tid att föreläsa om World 
Trade Center-attacken och göteborgskravallerna. Han kommer att 
erbjuda oss fördjupade och alternativa sätt att se på dessa ur 
ett perspektiv som implicerar globaliseringsprocessen och dess 
motreaktioner.

Vi har tagit initiativet till det här tillfället för att vi tror att det 
finns ett behov av en samtidsdiskussion utanför universiteten 
och bortom mediaskvalet, där frågor som känns relevanta kan 
ställas.  Vi hoppas att vi framöver kan utveckla ett sådant 
diskussionsforum samt att denna parallella nya verksamhet kan 
utveckla en ny dynamik för Teater Bhopa. 

I vår senaste föreställning ”Palme dör innan paus” belyser 
vi frågan om Palmemordet som symbolisk vändpunkt för det 
svenska samhällets politiska och sociala landskap. Kanske har vi 
på global nivå nått en liknande vändpunkt, där vi i dag måste 
ställa oss den skrämmande, men likväl konstruktiva frågan ”Vart 
tar världen vägen nu?”
 
I pausen mellan föreläsningen och den påföljande debatten 
presenterar Fritt Forum en utställning ifrån sin verksamhet 
under EU-toppmötet i Göteborg. 

Varmt välkommen att lyssna och diskutera. Vi hoppas på 
ditt deltagande.

Teater Bhopa i samarbete med SKS i Göteborg 
  
 
Dessutom landar Spindelmannen på Teater Bhopa fr.o.m den 24 oktober. En 
monolog där superhjältens problem med sina dubbla identiteter tillkännages 
till tonerna från cool musik av DJ Danija, från klubben ”Fat Milk”.

Teater Bhopa bildades 1995 
med ambitionen att skapa Sveriges bästa 

teater. Sedan dess har vi stolt kunnat 
presentera: Det gudomliga kriget, Morfars 

stuga, Johnny var en ung
 soldat, Räven, P, Världens sorgligaste

 föreställning, Den otroliga och sorgliga
 historien om den troskyldiga Erendira 
och hennes hjärtlösa farmor, Horisonten

 är här, Marsipanmage, Fågelöversten och 
Palme dör innan paus.
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FÖREDRAGS LÄNGD:
Ca Två timmar (ink. paus)

PLATS/SCEN: 
Teater Bhopa, Parkgatan 9

 (vid minigolfen i Allén)

TID:
7 oktober kl. 14.00

ENTRÉ: 
20 Kr

INFORMATION: 
Teater Bhopa 031-711 60 69 

fax 031-711 60 68
bhopa@bhopa.nu

www.bhopa.nu


