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EI HUNDENATT - En sønn vender hjem til morens begravelse.
Det er lenge siden han har vært hjemme nå, og faren er blitt eldre. Minnet om moren sitter i veggene
gjenlyden av tonene fra pianoet hun spilte på vibrerer fremdeles. Mens det brygger opp til storm og hunden til
naboen uler i den kalde vinternatta, står portrettet hennes mellom to stearinlys og betrakter far og sønn i
nærkamp og savn. Hva døde hun av? Hva slags liv hadde hun? Fortid og nåtid blandes sønnens historie må
skrives om. Og enklere blir det ikke når kjæreste hans dukker opp med uventet nytt. Det handler om livsvalg,
om genera-sjoner, om det å være eller ikke-være, om det å elske og om å være i stand til å bli elsket.
KAPRING - En ung kvinne er i ferd med å rigge seg til foran TV-en. En ung mann drevet av desperasjon og
kjærlighet ser ingen annen utvei enn å begå et bankran. En kveld krysses deres veier.

I en leilighet i en storby utarter det til et gisseldrama med uante følger. En tragikomedie der virkeligheten i
faretruende grad nærmer seg fiksjonen, der roller blandes og endrer karakter etter som dramaets høydepunkt
nærmer seg. Einar Schwenke (f. 1969) er oppvokst i Tromsø og er utdannet skuespiller. Han begynte å skrive
skuespill etter å ha jobbet som skuespiller i ti år. Schwenke jobber i dag som kommunikasjons-trener i PR- og
kommunikasjonsbyrået i-kommunikasjon i Oslo.
Kjøp 'Ei hundenatt ; Kapring' av Einar Schwenke fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet 9788275960533 Ei hundenatt ; Kapring (Innbundet) av forfatter Einar Schwenke.
Noveller, lyrikk og drama.
Pris kr 174 (spar kr 24). Ei hundenatt ; Kapring Einar Schwenke.
Levering 2-6 dager. Innbundet, Bokm. 198,-Kjøp. Ei salig røre, ungdommenes favorittoppsk. På lager sendes nå ( 1 stk. ) Ei hundenatt (2006) Norsk dramatikk på nettet - manusbank.no - Norske dramatikeres
forbund. Det er Bjarne Robberstad med Hindukush, Einar Schwenke med «Ei hundenatt», Vetle Lid Larssen
med «Kongen» og Erlend Sandem med «Strekkode». Ei hundenatt (2006 - Norsk Dramatikkfestival) Dette
stedet (2002 - De Utvalgte) Meir (2002 - Norsk Dramatikkfestival) Meir (2002 - Norsk Dramatikkfestival) Har
skrevet EI HUNDENATT. Stykket produseres av NORSK DRAMATIKKFESTIVAL og vises under NORSK
DRAMATIKKFESTIVAL på Det Norske Teatret 20. - 22. juni.
Ei hundenatt (2006 - Norsk Dramatikkfestival) - Regi; Ophelias: Death by water singing (23. sep 2005 Bergen Nasjonale Opera) - Regi; ULV, ULV (15. jun 2005. Ei hundenatt (2006) Norsk dramatikk på nettet manusbank.no - Norske dramatikeres forbund. EI HUNDENATT av Einar Schwenke – helaftens stykke En
sønn flytter fra sine foreldre for å studere i Oslo og vender ikke hjem igjen på grunn av sin far.

