


 TTHHEE  MMAAII  
  
Pjäsen THE MAI är skriven av Marina Carr (f.1964), en erkänd irländsk pjäsförfattare 
med ett 30-tal pjäser i bagaget. Hon slog igenom som pjäsförfattare då pjäsen The Mai 
vann priset som bästa nya irländska pjäs säsongen 1994–1995 på teaterfestivalen i 
Dublin. 
 

I handlingens centrum står en formidabel fyrtioårig kvinna, en lärare som heter Mai, 
vars man Robert, alltid har känt sig kvävd av hennes perfektionism. Efter sjutton år 
lämnar han henne, varefter hon bestämmer sig för att inreda ett drömhus, i hopp om 
att han en dag ska återvända. Från hennes sagoslott vid stranden av en sjö väntar hon 
nu vid det stora fönstret. Pjäsen börjar här, den dag då Robert kommer tillbaka efter 
fyra års frånvaro och Mai kämpar nu för att rädda sitt äktenskap och sina barns lycka.  
 

The Mai är en episk berättelse om fyra generationer kvinnor i en familj inspirerad av 
kärlek och förlust, om illusoriska drömmar som splittras av den hårda, men oundvikliga 
verkligheten. Ett familjedrama i både ljusa och mörka toner. 
Pjäsen tar upp kvinnors evolution, frågar vad som händer med mannen, hur det känns 
när man inte är kapabel att älska längre och visar den smärta som uppstår när 
föräldrar sviker sina barn. Pjäsen visar hur historien ofta upprepar sig – hur tragisk 
utgången än må vara.  
 

Pjäsen har nordisk urpremiär 24.9.2021! 
 

The Mai är en vuxenpjäs, längd ca 2 h 15 min, exkl. paus. Biljettpriset är 15 euro. 
Åldersrekommendation 16 år. Den lokala arrangören handhar serveringen i pausen, i 
enlighet med rådande restriktioner! Vi ber publiken använda ansiktsmask och följa 
rådande bestämmelser om hygienföreskrifter på respektive spelplats. 
 

TTeeaatteerrggrruuppppeenn  QQVVIINNNNOORRÖÖSSTTEERR  22002211  
 

Teatergruppen Qvinnoröster bildades år 2016. Sedan sommaren 2017 är vi en del av 
Esbo västra ungdomsförening i Köklax, Esbo.  
Gruppen består idag av Iwe Ekström, Ami Förström, Jenny Lagerholm, Tom Wasker 
Lindblom, Ninni Rehnberg, Camilla Pohtokari, Tina Romberg och Annina Vartio. 
Gruppens regissör är Kira-Emmi Pohtokari.  
 
BBiilljjeetttteerr:: 
Ami Förström tfn 040 582 0552, vard. kl. 12–18, www.qvinnoroster.fi 
 
 

Esbo fr 24.9 kl. 19/ sö 26.9 kl. 15/ ti 28.9 kl. 19/ to 30.9 kl. 19/ lö 9.10 kl. 18/ sö 10.10 kl. 15 
Bromarv lö 2.10 kl. 18 / Ingå sö 3.10 kl. 15 / Karis sö 24.10 kl. 15 / Helsingfors lö 30.10 kl. 15 
Borgå, Kullo sö 31.10 kl. 15 
 
Producent Iwe Ekström, tfn 045 256 7566, e-post: iwe.ekstrom@gmail.com 


