Lör 14 april & Sön 15 april
på Norrlandsoperan

Sofia Södergård
är Qarl Qunt

Butch realness när Qarl
Qunt äntrar scenen

Sofia Södergård går upp på scenen som Qarl Qunt, dragkingen
med det fastaste handslaget som tycker att få saker går upp
mot att pickla grönsaker.
I SLICK får vi följa med Qarl på hans fjärde världsturné både
på och bakom scenen. Med intresse för makt och sexualitet
bjuder han på en crossoverföreställning som landar mitt emellan
kabaré och performance. Genom dansstilarna voguing och
waacking levereras butch realness som utmanar
det stereotypt maskulina och feminina.
After Dark och RuPaul´s Drag Race har berett vägen för
dragqueens. Men nu är det dags för kungarna att ta plats.
Welcome Qarl Qunt!!
– Birgit Berndt, danschef Norrlandsoperan

Qarl låter mig ta del av en annan värld
Jag funderar ofta på vem som får göra
vad inom dans, teater, vardag, och
överallt egentligen. Som ung gjorde jag
det som förväntades av mig som kvinna,
jag var expert på allt som var kodat
feminint. Jag visste inte att det fanns
andra alternativ för mig.

”Som ung gjorde jag det
som förväntades av mig
som kvinna”

I New York, i vogue och ballroomkulturen
kom jag i kontakt med det maskulina
rörelsespråket genom runway (att gå
som en modell på en catwalk). Men det

var först 2013 på en queerklubb som jag
provade göra dragking för första gången.
Jag gick dit i frack och tangomustasch
och hette redan då Qarl, stavat med Q
som flört till queer. Något hände med mig,
mitt rörelsespråk förändrades, jag sa färre
ord, tog för mig mer och det kändes som
om jag klättrade i status. Det hände också
något med personerna omkring mig, både
vänner och okända.

experiment! Jag vill uppmana alla att
lära känna eller åtminstånde hälsa på sin
inre dragking / queen och testa gå i hens
skor någon gång. När jag transformerar
mig till Qarl slutar jag att behaga och blir
behagad. Vad händer med dig?

Det är både roligt och tryggt att göra
Qarl på scen, men det är mest intressant
utanför scenen, kommer jag passera
som man? När jag gör det känns det som
att få besöka en annan värld, ett socialt

Jag har alltid älskat drag queens och
önskar att kungarna ska bli lika folkkära
som dem.

”När jag transformerar
mig till Qarl slutar jag att
behaga och blir behagad”

– Sofia Södergård

Qarl Qunts Manbuns
–Baka som en Kung
Nu kan även du baka Manbuns från Qarls Kitchen.
Följ receptet och låt Qarl guida dig till perfektion.

Smula 50 g jäst och häll i 5 dl fingervarm mjölk (37°C).
Rör om och tillsätt 150 g mjukt smör, 1 dl strösocker,
½ tsk salt, 2 tsk kardemumma & 800 g vetemjöl.
Knåda degen till perfektion och låt den sedan
svälla i 30 minuter.

Sofia
Södergård

Sofia är frilansande koreograf,
dansare, skådespelare och DJ.
Utbildad på klubb och streetdancescenen i New York,
Balettakademien Stockholm
samt på Stockholms Dramatiska
Högskola. Hon är en av grundarna
till danskompaniet P*fect som
bland annat setts på Sadler’s Wells
i London, Melodifestivalen, Juste
Debout i Paris samt varit förband
till Lady Gaga.
Under det senaste året har
Södergård spelat en av
huvudrollerna i Sant enligt vem?
på Teater tre, koreograferat
systrarna Kronlöfs senaste
föreställning De redan frälsta
likväl som Farnaz Arbabis Angels
in America på Dramaten.
Senare i vår kan ni se Södergård
i Fröken Julie 2.0 i regi av Anna
Pettersson på Strindbergs Intima
Teater.

Kavla till fyra delar och bred ut Qarls

bästa fyllning gjord av 250 g mjukt smör,

2 dl strösocker & 3 msk kanel. Rulla ihop och
skär varje rulle i 10 bitar. Låt dina manbuns
svälla upp ordentligt i 40 minuter. Pensla med
ägg, sockra rejält och grädda sedan mitt i
ugnen (250°C) i 5-10 minuter. Lycka till! / QQ
VIll du lyckas lika bra i köket som Qarl?
Bli medlem i Qarl’s Kitchen redan idag!

En dragking/queen klär ut sig
En transvestit klär om sig
En transperson klär sig
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