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Hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten är här!
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Här ser vi Catherine Westling i en monolog som med humor och frenesi
berättar en historia om kampen för en rättighet som vi ofta tar för givet
men som vi idag mer än någonsin måste värna om.
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Men hur var det i den brinnande kampen för den kvinnliga rösträtten?
Vad hände efteråt? Och vad har hänt på de här hundra åren? Med avstamp
i professor Christina Florins forskning om fysikern Gulli Petrini, en stark kämpe
i rösträttskampen, berättas här på ett spetsigt, roligt och eldande sätt historien
om nu och då och det som händer där emellan…
Gulli Petrini, född Rossander, fysiker och lärare,
ordförandei Växjös rösträttsförening 1904-1914.
Satt i riksorganisationen LKPR 1914-1921 då den upplöstes.
(Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt) Flitigt anlitad föredragshållare och skribent. 1906 fick Gulli Petrini
sparken från flickskolan i Växjö för att hon undervisade
enligt Darwin’s utvecklingslära. Hon blev då agitator på
heltid och reste både inom landet och internationellt på
rösträttsmöten. Hon var en Föregångerska.
Tack till Regionteatern Blekinge Kronoberg!
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