Ny svensk musikal med London som mål!
Äntligen kan vi berätta att en ny och nyskriven svensk musikal är på gång, nämligen Café
Berlin – musikalen om Aimée & Jaguar. Bakom musikalen står Dan Enwall (manus), Gustaf
Bohlin (kompositör), Karl Runqvist (regi och manusbearbetning) och Anett Refseth
(producent). Vi har stora planer där siktet är inställt på London.
Musikalen är baserad på boken ”Aimee & Jaguar – en kärlekshistoria, Berlin 1943” som
berättar den sanna historien om Elisabeth ”Lilly” Wust och Felice Schragenheim. Boken är
skriven av den österrikiska författarinnan Erica Fischer. Efter en längre tids uppvaktning med
många telefonsamtal och mail mellan oss och det tyska förlaget Rowohlt Verlag GmbH, fick
vi äntligen ett ”ja” i februari 2019. Arbetet med att skriva och komponera började våren
2019. Rättigheterna ligger nu i vårt produktionsbolag Black Box Bandits.
Handlingen i korthet: Lilly Wust bor i Berlin och har dekorerats med ”Moderskorset i brons”
av nazisterna, för att ha fött fyra ariska pojkar. Hennes man Günther är placerad vid fronten.
Genom sitt hembiträde Inge möter Lilly den unga kvinnan Felice på Café Berlin. Lilly blir
betagen och de inleder en kärleksrelation. De ger varandra smeknamnen Aimée och Jaguar.
Det Lilly inte vet är att Felice är judinna och jagad av Gestapo. Hon lever under falskt namn
och jobbar dessutom för motståndsrörelsen. Musikalen skildrar deras liv i skuggan av kriget
under åren 1942-1944 i Berlin.

”Det är en historia som måste berättas och vi önskar att visa musikalen för så många
människor som möjligt.” Karl Runqvist, regissör.
Vårt långsiktiga mål är att få musikalen uppsatt i London eller Berlin. På
hemsidan cafeberlin.se (som lanseras i januari 2022) finns det en möjlighet att följa ”vår resa
till London”. Med korta videor, texter, foton och ljudklipp dokumenteras allt jobb som gjorts

från första arbetshelg våren 2019 fram till premiären London. Vi vill visa både det som går
bra och det som går dåligt.
Med oss på resans första steg är Värmlandsteatern. Världspremiären av Café Berlin –
musikalen om Aimée & Jaguar sker på Värmlandsteaterns hemmascen Tempelriddaren
2022. Såväl Värmlandsteatern som Black Box Bandits ser fram emot samarbetet och
möjligheten att förverkliga gemensamma ambitioner. Engagerade Värmlandsteatrare har
ännu ett häftigt teaterprojekt att se fram emot och projektet Café Berlin kan prova sina
vingar i en trygg miljö.
Vi återkommer med inbjudan till en pressträff i januari 2022.
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