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Sant enligt vem? – URPREMIÄR 22 SEPTEMBER 
- från skaparen av Satans demokrati 

 
Nu kommer äntligen Sant enligt vem? - uppföljaren till Teater Tres succé #santenligtmej från 2014. 
Jimmy Meurling, skaparen av uppmärksammade Satans demokrati, är tillbaka med en fysiskt 
dansant och visuell berättelse om en tonåring och en förälder – på väg åt varsitt håll. 
Vems förväntningar ska man lyssna på? 
Hur bryter man sig loss från vänner, familj och kanske sig själv? 
Hur vet man att det man känner är det rätta? 
Sant enligt vem? handlar om en ung person, på väg att bryta sig loss från såväl föräldrar som kompisgäng; 
en person som vill göra slut med sin lilla värld för att upptäcka det som ännu är okänt, vilket sätter vänskap 
och familjerelationer på spel. Sant enligt vem? är ett närgånget drama som ställer frågor om tillit, grupptryck, 
missförstånd, längtan och mod. 
- På scenen har vi en far och son som båda har sina inre röster. De har en önskan om att hitta tillbaka till en 
närhet de förlorat, men de sätter krokben för sig själva och misstolkar varandras budskap. Vi ger vår publik 
möjligheten att höra rollkaraktärernas innersta tankar, vi hör den säga vad de tänker, tycker och känner. För 
det som är sant enligt dig behöver inte vara sant enligt andra, säger manusförfattare och regissör Jimmy 
Meurling.  

 
SANT ENLIGT VEM? HAR URPREMIÄR 22 SEPTEMBER KL 19.00 PÅ TEATER TRE 
Manus & regi Jimmy Meurling 
Medverkande Sofia Södergård & Mats Qviström 
Musik Magnus Larsson 
Kameraprojektioner Helene Berg 
Teknik Anthony Cooks 
Mask Helena Bernström 
Producent Susanna Gustavsson 
För skolor rekommenderas föreställningen för högstadiet och uppåt.   
HÄR kan du se en första teaser för föreställningen 
 
SOFIA SÖDERGÅRD - skådespelare/dansare 
Utbildad i New York och Stockholm. Har arbetat på bland annat Malmö Opera, Malmö Stadsteater och SVT, samt 
koreograferat på Stockholm Stadsteater. En av grundarna till danskompaniet P*fect och en av få drag kings inom 
ballroom/kikikulturen i Sverige. 
MATS QVISTRÖM  - skådespelare 
Utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö. Har under sina drygt 30 yrkesverksamma år arbetat på band annat 
Stockholm Stadsteater, Malmö Stadsteater och Teater Västernorrland. 
JIMMY MEURLING - manus/regi 
Utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm och har genom åren arbetat med mängder av föreställningar på flera av 
Sveriges största scener, nu senast koreografi för Västanå Teaters succé Charlotte Löwensköld. Han är också 
intiativtagare, projektledare och regissör till storsuccén och allkonstverket Satans demokrati. Sant enligt vem? blir 
Jimmys sjätte produktion på Teater Tre. 

 
Pressen om föregångaren #santenligtmej från 2014 

”…en omedelbar närvaro, känslighet och autenticitet i ett kroppsligt uttrycksfullt, skarpt och ömsint spel” – SvD 
”…det dansant snabba och rörelseemotionella – det är så vackert berörande” – DN 
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