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Det er sommernatt og en guttegjeng drikker øl og svømmer i et sund. To personer kommer forbi og alt går
galt. De etterlatte leter etter trygghet mens livet går i grus.
Hvem har man vært og hvem vil man være når livet brått endres?
I skuespillet LA DEG VÆRE fortelles denne og flere andre fortellinger gjennom ulike karakterer navngitt som
Menneske, Venn, Bekjent, Fremmed og Fiende.
Hver historie og hvert møte kobles sammen og blir i sum til en tekst om ensomhet, brudd, tilhørighet og om
hvem vi er for hverandre. Men dette er også en tekst om håp, nåde og kjærlighet - og om hvem som står ved
vår side når grunnen brister.
Arne Lygre utvikler sitt dramatiske forfatterskap og sin særegne form videre i dette skuespillet.

I et vakkert og slående språk trer menneskets forgjengelighet og ubotelige ensomhet fram.
"Arne Lygres storhet som dramatiker blir allt mer självklar för var pjäs."
Lars Ring i Svenska Dagbladet
Frihet og mot til å være deg selv. Foto: Eric Edmeades coacher meg fra scenen. Han er ærlig og tydelig i sin
feedback og dette er noe av grunnen til at jeg. Du tegner, vi hjelper Ta mål av rommet ditt og forbered deg så
godt du kan. Så får du veiledning og hjelp av en av kjøkkenspesialistene våre til å tegne ferdig. Har du tenkte
deg til La Manga i sommer, bør du reservere nå! Det er rekordstor pågang for leie av feriebolig på La Manga
til sommeren, og for de mest populære.
Med sjømat kan du lage masse god og enkel mat som alle i familien liker. Involver barna dine i matlagingen
og la de få være med å bestemme meny og ingredienser. Ikke la deg svindle Sist oppdatert 20.02.2017. Det
finnes utallige varianter av bedragerier, og det er bruken av internett og e-post som har ført til at det mer og.
En fysisk «butikk», men uten matvarer i hyllene, skal friste flere kunder til netthandelselskapet Kolonial.no.
Kan digitalisering i bedriften være en smartere måte å utføre oppgaver og arbeidsprosesser på? Les våre
artikler om digitalisering og la deg inspirere. skreddersydd for deg. Alt av vårt arbeid er skreddersydd av våre
skribenter, og vi skriver hver eneste ordre fra bunnen av. Lær deg klokka. Mange øvelser. Til og med du som
tror dette er lett kan bli overrasket når du prøver "Ekspert"-nivået. Snarveien til et vakkert hjem. Nå gjør vi det
ennå enklere for deg å finne riktig farge når du skal male veggene hjemme. I fargekartet Populære farger har
vi.

