FLICKAN SOM TRODDE PÅ DRÖMMAR

Manus – EWA HARRINGER
Regi – EWA WILHELMSSON
Foto och producent – BO HARRINGER

Hur förändras livet när man får en diagnos på en obotlig sjukdom?
Hur ska jag förhålla mig som sjuk, utan att bli ett krävande offer?
Hur ska jag orka som anhörig?
Hur gör vi för att hålla kärleken levande? Vågar vi skaffa barn?
Ewa Harringer är skådespelerska. 1974 fick hon diagnosen MS. Då gick hon på scenskolan i
Malmö och trodde att hennes framtida karriär var slut. 1987 var Ewa så dålig att hon var
tvungen att sluta som skådespelare. Sedan dess har mycket hänt. Ewa har med olika
behandlingar lyckats hålla sjukdomen i schack. Längtan tillbaka till teaterscenen blev så stark
så att Ewa bestämde sig för att förverkliga en av sina drömmar; att skriva en pjäs baserat på
sina upplevelser. Därmed skapade hon en roll som hon själv kunde spela. Pjäsen hade premiär
på Folkteatern i Göteborg 2003. Den blev en stor succé och även människor utanför Göteborg
ville se den. Då bestämde sig Ewa för att göra en film baserad på samma historia. I filmen får
farmor, som har MS, berätta för sitt barnbarn om sitt liv. Barnets direkta frågor ställer
sjukdomen i ett osentimentalt ljus, och farmoderns tro på drömmar och att allt är möjligt, gör
filmen ljus och hoppfull.
Filmen vänder sig till människor som arbetar inom vård och omsorg, sjuka och anhöriga,
handikapporganisationer, vårdutbildningar, gymnasier mm.
DVD av filmen kan köpas för 800 kr (+ moms och porto).
Filmvisning med Ewa Harringer kan bokas. Hon berättar om sig själv och sina erfarenheter
och ger åskådarna möjlighet att ställa frågor efter visningen.
Kostnad för offentliga institutioner, skolor, föreningar, museer och bibliotek är 1.500 kr (+
moms). Inga övriga kostnader tillkommer tack vare att Allmänna Arvsfonden subventionerar
visningen. Privata företag och organisationer kan kontakta oss för kostnadsförslag.

För beställning kontakta: ewa.harringer@comhem.se eller ring 0733‐891998.

