
I Pappas bil får vi följa familjen Popović: pappa Velibor, dottern Tanja, mamma Zorica men 
också Tanjas flickvän Niki. I centrum står en Volvo 145, Princeza, på 70-talet är den sprillans ny, 
lyser och imponerar när  Velibor kör ner till sin hemby i Jugoslavien efter att i några år jobbat i 
Sverige. Bilen tjänar honom väl. Han pendlar genom åren mellan Sverige och Jugoslavien. Bilen 
är länken mellan hans gamla och hans nya land. Medan dottern Tanja rotar sig i Sverige, blir 
Velibor rotlös, ständigt på väg till ett  alltmer omöjligt hemland.

När inbördeskriget bryter ut i Jugoslavien i början av 90-talet, blir familjens årliga semester resa 
inte som vanligt. Velibor som alltid fått lära sig att hålla sig borta från den smutsiga och farliga 
politiken, och som lärt Tanja detsamma, finner sig plötsligt inte ha något val. Mellan Sverige och 
Jugoslavien gör han våldsamt motstånd; kriget har flyttat in i hans kropp.

Pappas bil är en berättelse om en pappa som älskar sin bil och sitt land, som båda håller på att 
falla sönder. Det är en kärlekshyllning till en knepig man, som inte alltid är lätt att begripa sig på 
eller tycka om, men som en dotter med tiden lär sig att förstå.
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ÅK 9 –GYMNASIET

SMAKPROV VISAS PÅ UNG SCEN/ÖST 21 FEB 2017 KL18–21

INFO OCH BOKNING:  013-37 77 77 • BILJETT@UNGSCEN.SE 

SPELTIDER OCH PLATS
Spelas måndag–fredag kl 10.00 och 13.00
10–31 mars på ung scen/öst i Linköping
3–6 april på Motala Convention Centre i Motala
19 –21 april på Teater Bråddgatan 34 i Norrköping 
25–28 april på Kulturhuset i Finspång
2–12 maj på Teater Bråddgatan 34 i Norrköping
Längd: 90 min

ung scen/öst är en självständig del av Östgötateatern, som sedan starten 2001 varit en av Sveriges 
ledande scener inom scenkonst för barn och unga. Vi spelar teater för barn och unga från 6 år och uppåt.

*Regionens politiker har beslutat att alla elever och lärare i Östergötlands län går kostnadsfritt på
 ung scen/östs föreställningar. 
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