


Teaterföreställningen ”Ses i baren!”

Carla, en äldre erfaren bartender, reflekterar över den utveckling hon 
har sett bland unga kvinnor de senaste åren:

De kommer tidigt för att njuta av Lucky hour och After Work, de unga 
och eleganta tjejerna som har baren som sitt vardagsrum. Tre kvällar i 
veckan, minst tre drinkar per kväll. Men de blir aldrig påverkade. ”Nej, 
vi har koll”, säger de. Sannningen är att toleransen har blivit hög.

Senare på kvällen kommer de ungdomar som har fullmatade konto-
kort. Tjejerna är så finklädda och förväntansfulla. Festerna kan pågå 
till långt inpå småtimmarna. Jag kan stå och se hur hela dansgolvet blir 
till en enda stor parningsakt. Unga flickor förnedrar sig och krackelerar, 
allt efter hur fyllan slår till. Dagen efter skrattar de bort det. ”Nä vadå, 
Carla! Jag var ju så full, jag var så himla full!” När blev det såhär? 
Ingen respekt för alkoholen? Fyllan legitimerar!

Bartendern Carla minns sin egen uppväxt, som barn till en mor som 
drack. Valen hon själv gjorde. Hur alkohol och droger påverkade 
hennes egen generation. Vilket är då Carlas ansvar för de unga kvin-
norna? Vågar hon se det destruktiva? Och om hon ser det, vad får det 
då för konsekvenser för henne själv?

Vibeke Nielsen

Vibeke Nielsen, skådespelerska och dramatiker, har sedan 1992 
arbetat med pjäser som på olika sätt speglat alkoholens inverkan 
på individen, arbetslivet och hälsan. Vibeke har främst riktat sig till 
unga, men har även gjort föreställningar för arbetsplatser, konferenser 
och mässor.



KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i 
Alkohol och Narkotikafrågor

KSAN Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och 
Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd  
för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande 
läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet och 
målgruppen utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. Organisatio-
nen är partipolitiskt och religiöst obunden, har ett trettiotal medlems-
organisationer och samlar genom dessa ca 270 000 kvinnor.

KSAN har, tillsammans med skådespelerskan Vibeke Nielsen/Teater 
till dig, tagit fram teaterföreställningen ”Ses i baren!” om unga 
kvinnors drogvanor. Teaterstycket ska leda till opinionsbildning och 
attitydpåverkan, och fungera som en inledning till ett fortsatt samtal 
om alkohol som ett socialt smörjmedel i unga kvinnors liv. Baren har 
blivit en plats även för kvinnligt umgänge och ytterligare en källa till 
en ökning av riskbruk/missbruk av alkohol och droger bland unga 
kvinnor.  ”Ses i baren!” hade premiär 2009 och har sedan dess spelats 
upp runt om i landet för allmänhet, skolor, föreningsaktiva, politiker 
och på konferenser om drogprevention. 

För att beställa ”Ses i baren!”

Kontakta KSAN: info@ksan.se, 08-101041
Priset för 1 föreställning (55 minuter) är 15 000 kr. Beställningen är 
bindande. För föreställningar utanför Stockholms län tillkommer 
kostnader för skådespelerskans resor. Föreställningen kan beställas 
med 2-3 månaders framförhållning (om ej annat överenskommits).

”Ses i baren!” får störst effekt när teatern är en del av ett samman-
hang och förankras lokalt. Flera skolor har beställt ”Ses i baren!” som 
en del av sitt drogförebyggande arbete, och inom föreningslivet har 
teatern framförts inom studiecirklar och seminarieserier. ”Ses i baren” 
kan även spelas för arbetsplatser.



Sagt om teaterföreställningen ”Ses i baren!”
av unga och vuxna som sett föreställningen:

”Kunskapen om denna viktiga pjäs ska jag sprida var jag än är och var 
jag än går.”

”Bästa pjäs jag sett, gripande, rolig - alla skolor borde se den, redan i 
högstadiet, speciellt min förra skola, de hade behövt det.”

”Jättebra, the message kom verkligen fram, nu tänker jag mer allvarligt 
på alkohol, jag har lärt mig en viktig lesson.”

”Fantastisk pjäs! Vi vill ha den till vår förening! Till höstmötet!”

”Bra föreställning! Satte igång ett väldigt bra samtal med kommunpoli-
tikerna efteråt.”

”Pjäsen har i hög grad bidragit till att vi som arbetar med elevhälsa har 
fått kontakt med elever som har begynnande svårigheter med framfö-
rallt alkohol. Vi har nått elever som vi sannolikt inte hade kunnat nå 
med traditionell s.k. ANT-undervisning.”

”Föreställningen var rörande och fantastiskt bra!”

Adress    Telefon  E-post
Östermalmsgatan 33  08-101041  info@ksan.se
114 26 Stockholm  08-101051
www.ksan.se


