Sylvia
De kallar sig kungar. Dragkings.
SUBFRAU är den enda kvinnliga grupp i Skandinavien som arbetar professionellt med crossdressing.
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Sex polare sitter i en lägenhet och väntar på Dick. De har samlats för att hjälpa honom med att flytta. Vad
Dick inte vet är de också planerar för hans
svensexa. Tidernas svensexa! Klockan tickar. Han kommer väl? Har det hänt nåt? Vart har han tagit vägen?
Kan Statistikcentralen ha nåt med det här att göra???
'Svensexa för Dick' är en komedi där sex män sitter och väntar, dömda att filosofera kring livet och dess
mysterier.
'Svensexa för Dick' en enaktare skriven av dramatikern Anders Larsson. Gästspel i Göteborg, Folkteatern
Caféscenen 14 augusti kl 20.
Biljettpris: 120 kr ord.pris, 80 kr Student/pensionär.
Urpremiär på Dianateatern i Helsingfors den 8 augusti.
SUBFRAU är åtta kvinnor som ibland spelar män. De kallar sig kungar. Dragkings. Det är en fri
teatergrupp som består av åtta skådespelerskor från Finland, Sverige, Norge och Island. Gruppen bildades i
januari 2001 efter en tre veckor lång workshop med performance-artisten Diane Torr (NY). Workshopen gick
under namnet "Gender as construction - drag king for a day" och var en del av det Nordiska Magisteråret
(NorMa) på svenska institutionen för skådespelarkonst på teater-högskolan i Helsingfors.
Efter gruppens bildande har fokus legat på att göra manskaraktärer på teaterscenen.

SUBFRAU är den enda kvinnliga grupp i Skandinavien som arbetar professionellt med cross-dressing.
Gruppen är unik i europeiskt sammanhang
genom att vara en dragking-grupp som har teatern som utgångspunkt. Samtliga i gruppen är professionella
skådespelare. Samtliga medlemmar i SUBFRAU är magistrar i teaterkonst från Teaterhögskolan i Helsingfors.
SUBFRAU består av: Sonja Ahlfors Finland, Kristina Alstam Sverige, Ida Löken Norge, Maria Palsdottir Island,
Lotten Roos Sverige, Marika Salomaa Finland, Sofia Törnqvist Finland, Joanna Wingren Finland.

