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”En Julsaga” börjar ta form
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 kring lucia sätter vi upp ”En Julsaga”
av Alan Menken (Lilla Sjöjungfrun, Ringaren i Notre Dame, Aladdin med flera) efter den kända
berättelsen ”A Christmas Carol” av Charles Dickens.
Arbetet med musikalen började redan i maj då det hölls audition. Med över 100 sökande var det
föreningens nästa största audition. Bara audition för Sweeney Todd, 2011, har lockat fler sökande.
Många talangfulla i alla åldrar kom och gjorde sitt bästa för att få en plats i ensemblen.
”Det har tagit många möten och mycket funderande för att få ihop pusslet med att skapa en
ensemble.”, säger Madeleine Andersson, produktionens producent. ”Men nu är vi klara och det här
känns riktigt bra.”
Den 17 augusti håller vi kollationering i Lund med produktionens ensemble. För första gången ska alla
träffas och läsa igenom manus.
”Efter ett par år utan några större musikalproduktioner, känns det oerhört inspirerande att få möta
ensemblen inför en första genomläsning av manus. Med de fanatiska skådespelare som valt att tacka
ja till de stora rollerna och ensemblen vi fått ihop - inte minst dansarna från Lunds dans- och
musikalgymnasium - känns det oerhört inspirerande att få ge sig i kast med denna Sverigepremiär.
Detta är ett fantastiskt exempel på när klassisk litteratur möter modern musikteater. Musikal när
den är som bäst. ” Mathias Dümmatzen, regissör och konstnärlig ledare för PipeDream Production.

Ni är varmt välkomna att närvara en stund vid vår kollationering den
17 augusti kl. 15.00 på Killiansgatan 9, Lund.
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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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