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BESKRIVNING

Ett dockhem är ett av Ibsens mest lästa och uppsatta dramer. Dramat utspelar sig i ett av Köpenhamns
välbärgade hem, där den vackra Nora spelar rollen som perfekt hustru och mor. Men allt är inte som det
ser ut vid första anblicken. Noras inre föreställningar och förväntningar harmonerar inte med omvärldens
realiteter, och hon tvingas att ta upp kampen med livslögnen vid sitt möte med juristen Krogstad, som
hotar hennes annars bekymmerslösa tillvaro. Noras man, advokat Helmers hållning till kvinnans plats och
roll i samhället har gjort lögnen till Noras andra natur. Men lögnen måste få konsekvenser och Ibsen låter
därför Nora, under en enda natt, utvecklas till en självständig kvinna med åsikter, som är oförenliga med
hennes tidigare dockroll.?Henrik Ibsen - har skapat ett mäktigt diktverk med omskakande sanningar.? -
Edvard Brandes, 1880?Ibsen ändrade teatern för alltid. Det finns givetvis andra sätt att göra teater på än
hans, men så fundamental var den ändring som han satte igång, att västvärldens teater aldrig mer blev
densamma som innan Ibsen.? - Thomas Bredsdorff, 2006
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ett dockhem - Wikipedia

Ett Dockhem 2 med Helena Bergström och Marie Göranzon sätts i höst upp på Kulturhuset Stadsteatern i
Stockholm. Boka biljetter och hotell i paket här.

Ett dockhem 2 | Kulturhuset Stadsteatern

RECENSION. ÄKTENSKAPSOLYCKA Efter 134 år fortsätter Ibsens "Ett dockhem" att fascinera. I
Stadsteaterns nya uppsättning görs inte Nora, utan hennes barn ...

Ett dockhem - Henrik Ibsen - Adlibris Bokhandel

Margareta Sörenson ser ett dockhem utan signatur. Eftersom premiären flyttades fram tre dagar, inträffar
den på första vanliga föreställningskväll ...
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ETT DOCKHEM

https://www.bo-fi.club/?p=ETT%20DOCKHEM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ETT%20DOCKHEM&ln=se
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