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Let us not dwell on the past ...
I'm an old man, Charles.
Old enough to know the past is only good for one thing - destroying the future. Guy and Kathleen grow their
crops, raise their daughter, and pay their taxes. But Africa is changing, country by country. White farmers in
Zimbabwe must now answer for history's crimes. When Charles arrives with a smile and a purchase order,
there's more than just land at stake. With violence threatening to erupt, he will do whatever it takes to restore
their farm to the 'native' population. As truths are revealed and moralities questioned, are things ever more
than simply black and white? Inspired by real events in Zimbabwe, May Sumbwanyambe's debut play is an
unflinching examination of land ownership, dispossession and justice in a post-colonial world. After
Independence received its world premiere at the Arcola Theatre, London, on 4 May 2016, in a production by
Papatango Theatre Company.
Spillsjefen elsker spill. Derfor har vi bra service, stort utvalg og lave priser. Noe du savner? Klikk her Spillsjefen tar saken! Sarpsborg kan by på en rekke aktiviteter og opplevelser - ikke minst for barn og unge!

Hva skjer i Sarpsborg? Se kommunens kalender her! Her er mer av det du kan. Ukeavis for Svalbard. Kun
utdrag av nyhetene fra papirutgaven. Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen
som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Kashmir er navnet på et
vakkert fjellområde og tidligere fyrstedømme, som i dag er delt mellom India og Pakistan. Deler av
befolkningen ønsker uavhengighet, mens. India er et av verdens største og mest folkerike land, og en av
verdens første avanserte sivilisasjoner oppsto her for mer enn 5000 år siden. I dag preges landet. Alt om film,
spill og TV-serier!. Kommentarer Siste Mest kommentert. Siste kommentarer. The Mummy; Adrian Pedersen:
Så den komme.

