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Repetitionerna har startat för Skandinavienpremiär 
där medmänsklighet och poesi ges plats på scen
Måndagen den fjärde februari påbörjades repetitionerna för vårens produktion av I and 
You (Lauren Gunderson) på Gothenburg English Studio Theatre. Skådespelarna Anne O’ 
Riordan (bl a BBCs populära Barnmorkan i East End) och Daniel Davids (bl a West End-hiten 
Everybody’s Talking About Jamie) har anlänt till Göteborg från London och har påbörjat arbetet 
med sina respektive karaktärer Caroline och Anthony. Regisserar gör GESTs vice konstnärlige 
ledare Gary Whitaker.
GEST är stolta över att introducera Lauren Gunderson för en Skandinavisk publik för första 
gången. Denna unga dramatiker är den som spelats mest i USA, näst efter Shakespeare, och 
uppsättningar av prisbelöna I and You har lämnat både amerikansk och brittisk publik andlös.

”I and You är poetisk, full av mystik och handlingen har en twist som tog andan ur mig. 
Lauren Gunderson, pjäsens fantastiska författare, hoppas att hennes exceptionella berättelse 
uppmuntrar sin publik och ger dem en djupare förståelse för och känsla av samband med 
varandra och detta underbara mysterium vi kallar livet. Jag är säker på att den kommer göra 
det!”
Gary Whitaker, regissör och vice konstnärlig ledare

I and You
av Lauren Gunderson, regi: Gary Whitaker
Skandinavien-premiär 15 mars 19.00
Spelas 15 mars – 13 april kl 13.00 och 19.00

På grund av sin allvarliga sjukdom tvingas Caroline stanna hemma och har bara Instagram 
och Facebook till sällskap. Tills Anthony plötsligt dyker upp - oinbjuden och beväpnad med 
pommes frites, en sliten kopia av Walt Whitmans poesi och en brådskande projektdeadline... 
Caroline är inte imponerad.

I and You är en rapp och upplyftande skildring av vänskap och om att våga leva livet fullt 
ut. En berättelse om hopp, drömmar, poesi och med en twist som får dig att tappa andan. 
Föreställningen vann det eftertraktade American Theatre Critics Association’s New Play Award 
och hade nyligen sin premiär på Londons West End där den fick fantastiska recensioner.

Förhandsreportage
Vi välkomnar dig at besöka våra repetitioner för förhandsreportage eller intervjuer med de 
medverkande. Vi repeterar i våra egna lokaler på Chapmans torg. Kontakta producent Sarah 
Johansson om du vill boka en tid på pm@gest.se eller 031-42 50 65

Föreställningsfakta
Dramatiker: Lauren Gunderson
Regi: Gary Whitaker
Scenografi och kostym: Ger Olde Monnikhof
Ljusdesign: Fredrik Glahns
Ljuddesign: Karl Wassholm
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