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”En Julsaga” – en flerspråkig föreställning
Efter att ha tagit det lugnt i några år gör PipeDream Production en nystart och sätter åter igen upp en
storföreställning på Lunds Stadsteater i december. Med premiär den 12 december bjuder vi in till ”En
Julsaga” av Alan Menken (Lilla Sjöjungfrun, Ringaren i Notre Dame, Aladdin med flera) efter den
kända berättelsen ”A Christmas Carol” av Charles Dickens.
Med denna föreställning sjösätter också PipeDream Production ett nytt projekt som innebär att vi vill
ge fler möjligheten att ta del av kultur i Lund och Skåne. Genom att ladda ner en applikation i
mobilen kan den som vill få föreställningen textad på ett antal språk. På så sätt kan du följa
handlingen även om du inte förstår svenska.
”Vi har förstått att många inte kommer till teatern på grund av språket. Förstår man inte svenska så
bra så är steget för stort. Detta vill vi ändra på.” säger Madeleine Andersson, PipeDreams producent.
Mathias Dümmatzen, PipeDreams grundare och konstnärlige ledare, tillägger ”Vi ser tre
huvudgrupper av icke svensktalande: utbytesstudenter, gästarbetande forskare med familjer och
invandrare. Samtliga av dessa grupper kan erbjudas del i det lokala kulturlivet genom denna lösning,
men i fallet med den sista gruppen handlar det även om ett aktivt arbete mot integration.”
”Just nu ser det ut som att vi kommer kunna erbjuda en handfull språk, bland annat engelska,
arabiska, albanska och persiska, men får vi fler finansiärer kan vi utöka antalet språk. Vilket vi gärna
vill. ”, säger Madeleine och fortsätter ”Slår det väl ut så kommer vi att erbjuda den här lösningen för
våra framtida föreställningar. Det är vårt mål.”
En annan nyhet i år är hur vi arbetar med vår scenografi. Vi kommer ha en projicerad animerad
bakgrund där publiken agerar ”kamera” och vi går längs gator och in i hus. Denna scenografi förlängs
sedan ut på scen med fysiska detaljer som gravstenar, murar, torgstånd, med mera.

Välkommen på pressträff torsdag den 20 november klockan 11.00 på Lunds Stadsteater,
då ni får en liten försmak av scenografin och vi svarar på era frågor.
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Bakgrund om PipeDream Production
PipeDream Production är ett teaterproduktionsbolag som inriktar sig på musikteater. Vi gör
musikaler, konserter, shower, ljussättningar, ljud‐ och ljusteknik, dinnershows, live‐produktion,
julshower och allt däremellan.
Första musikalen producerades år 2000 då första musikalen ”Company” av Stephen Sondheim
spelades på Folkparken i Lund. Produktionsbolagets namn ‐ PipeDream ‐kom först 2004. Det var
PipeDreams grundare, Mathias Dümmatzen, som producerade musikalen och en del av de personer
som idag är aktiva inom PipeDream ingick i produktionen. Sen starten har vi satt upp 11 stora
musikaler varav 7 på Lunds Stadsteater, 3 på utomhusscenen i Hög och en på Folkparken.
För allmänheten är det väl just musikalerna som är kända. Men vi arrangerar även olika shower och
olika arrangemang. Vi har gjort dinnershows på Grand Hotell och olika teater‐ och
musikframträdanden på Trolleholms Slott. Vi har dessutom ofta blivit anlitade för ljusdesign på
Stadshallen inte minst för Lars‐Erik Larssongymnasiets olika konserter. Vi har agerat live‐producent
för Malmö Stads Näringslivsgala på Malmöoperan och stått för scener och teknik på Lundakalas och
Kulturnätter.
Tidigare musikalproduktioner:
Company (2000), Prinsen av Egypten (2004), Prinsen av Egypten (2005), A Christmas Carol (2006),
Ronja Rövardotter (2006), PipeDream in Concert (2007), Sweet Charity (2008), Det susar i säven
(2009), Spelman på taket (2010), Askungen (2011), Sweeney Todd (2011)
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