DREAM
BUSINESS

En filmatisering av teaterpjäsen
med samma namn av Kerstin Perski
Koncept och regi Michaela Granit

Anja drömmer om ett annat liv och när hon träffar Marek
öppnar sig nya möjligheter, långt bort från hemlandets fattigdom. Tillsammans med Marek reser hon till ett annat land för
att jobba på café.
Men ingenting blir som hon tänkt sig. Marek är inte den
hon trodde, det existerar inget caféjobb och Anja har kommit
till en plats som liknar helvetet. Men kanske finns det en väg
ut. Vänskapen till Nix ger Anja en andra chans.
Filmen speglar en verklighet som finns mitt ibland
oss, inte synlig för alla men desto grymmare för de iblandade.

Det handlar om flickor som lämnat hemländernas fattigdom
och diskriminering, men som fortsätter att bli utnyttjade i
det nya landet. Pengar, girighet och efterfrågan på sexuella
tjänster gör att exploateringen fortsätter och människovärden
sätts ur spel.
Filmen utspelar sig i Stockholm, men det skulle lika
gärna kunna vara i någon annan stad i världen.
Dream Business är en samtida saga som skakar om och
ställer frågor. Är allt till salu? Har alla ett val? Vad är en människa värd? Hur öppna är våra gränser?
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Projektet Dream Business – teater, film,
Nordiskt samarbete, ungdomsprojekt,
seminarier, utbildningsmaterial...
Ett konstnärligt forskningsprojekt

Filmen Dream Business

År 2009 startade regissören Michaela Granit och dramatikern
Kerstin Perski ett konstnärligt nordiskt forskningsprojekt för att
undersöka, diskutera och sätta ljuset på fenomenet människohandel. Till projektet knöts konstnärligt verksamma, sakkunniga och ungdomar. Det skapades en plattform för frågeställningar om människovärde i en värld där gränserna för hur vi
får behandla varandra hela tiden förflyttas.

Nu har föreställningen Dream Business blivit filmen Dream
Business. Kärnan i ensemblen är densamma som i föreställningen. Några nya skådespelare har tillkommit. Men filmen
Dream Business är inte filmad teater. Michaela Granit har
bearbetat föreställningen och skapat en filmisk hybrid där
scenens språk möter filmens bildspråk. Stora delar av filmen
är inspelad på Orionteatern. Filmen är 90 minuter lång och
gör det möjligt för många fler att förstå mekanismerna bakom
trafficking, människohandel, våld, förtryck och könsrelaterad
exploatering. Filmen är producerad av Föreningen för nyskriven dramatik i samarbete med Cinelandia och Orionteatern,
med stöd av Arvsfonden och Kulturfonden Sverige Finland.

Föreställningen Dream Business
Föreställningen Dream Business spelades på Orionteatern
hösten 2013. Det var en press- och publiksuccé och fick ett
starkt positivt mottagande av ungdomar. Dream Business
spelades både för vuxna och för gymnasieklasser.
”En av årets bästa föreställningar och den mest
gripande av dem alla.” Lennart Granström, TDVF
”Jag trodde många års teaterbesök hade gett mig
hårdare hud, men den här föreställningen kan jag
inte värja mig emot.” SvD
”Dream Business är helt enkelt en föreställning där
verkligheten sitter och vrålar med i salongen.” DN

Unikt svensk-finskt samarbete
Till Dream Business sökte Michaela Granit en ensemble med
olika kulturella och språkliga erfarenheter för att skapa en bredare kontext till materialet. Det ledde till ett unikt samarbete med
Teaterhögskolan i Helsingfors. Tre studenter från finsktalande
skådespelarprogrammet samt en student från ljuddesignprogrammet medverkar i Dream Business. I dag är de alla examinerade och arbetar på stadsteatrar, på fria teatrar, i tv mm.
Från Finland kommer även skådespelerskan Linda Zilliacus
som medverkat i bland annat Anno 1790, Ondskan, August
och i en mängd finländska TV och filmproduktioner.

Unga Dream Business
och Nordiskt samarbete
En referensgrupp av ungdomar - Unga Dream Business - har
följt hela projektet och har under pedagogisk handledning fått
skapa egna alster i form av film, text och teater. Kulmen blev
Ung nordisk Plattform - en tre dagars festival för unga med
diskussioner kring föreställningen Dream Business, samtal,
seminarier och workinprogress föreställningar gjorda av ungdomar från Norge, Finland, Sverige och Danmark. En klass
från skådespelarprogrammet från Nordisk Institutt och scene
från Oslo, en klass från svensktalande skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan i Helsingfors, Unga Dream Business
från Stockholm samt Betty Nansens verksamhet Contact från
Köpenhamn som deltog med sin föreställning Trust.

Ett utbildningspaket om
människohandel för skolan
Den nyproducerade filmen Dream Business kan ses som
en del av ett komplett utbildningsmaterial för gymnasiet om
människohandel. Utbildningspaktetet består av filmen Dream
Business (90 min), tv-programmet Vad är människohandel?
(15 min) åtta kortfilmer som fungerar som lektionsstartare
(8x4 min), en film om projekt Dream Business (5 min) och en
filmad kunskapsbank för frågor och svar om människohandel
med sakkunniga som svarar inom sina kompetensområden.
Det ingår även lärarhandledning om hur man kan använda
materialet. Utbildningsmaterialet kommer att finnas att beställa
på www.manniskohandel.se och www.dreambusiness.se

Filmen Dream Business är producerad av Föreningen för Nyskriven Dramatik i samarbete med produktionsbolaget Cinelandia AB och Orionteatern.
Utbildningsdelen är producerad av Föreningen för Nyskriven Dramatik i samarbete med Quincy AB. Med stöd av Arvsfonden och Kulturfonden Sverige Finland.
För mer information och beställning av film och utbildningsmaterial kontakta:
Hanna Melanton Appelfeldt, producent, projektledare Föreningen för Nyskriven Dramatik · 073 – 669 55 51 · hanna.appelfeldt @ gmail.com
Michaela Granit, regissör, projektledare Föreningen för Nyskriven Dramatik · 070 – 670 31 27 · michaela.granit@ telia.com
Se även www.dreambusiness.se
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