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Dramer Lars Norén Hent PDF Forlaget skriver: Lars Noréns dramatik omfattar vid det här laget strax över
hundra pjäser, och flera av dem har tidigare givits ut i bokform.

Av hans senaste fyrtiotal dramer finns både sådana som hunnit bli flitigt spelade såväl i Sverige som runt om i
världen och andra som ännu inte satts upp på scen. Till denna produktion hör den långa sviten av kortare
pjäser med existentiell tematik under samlingsnamnet ´Terminaler´, samt dramer som rör sig i en politisk

samtid, som Kyla, Krig och Anna Politskovkaja in memoriam.

Lagom till Lars Noréns 70-årsdag kommer två volymer med flertalet av dessa skådespel från de senaste
femton åren, där också hans nya helaftonspjäser Fragmente och 3.31.93. ingår. Dramerna är huvudsakligen
tillkomna under den tidsperiod som skildras i Lars Noréns båda utgivna dagböcker (En dramatikers dagbok,
2008 och 2013), och där går det att parallellt följa författarens arbete med pjäsidéer, skrivande och i några fall

egna uppsättningar av dramerna.

2 böcker i box.
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