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PROVOKATIV
OCH ENGAGERAD

Anna Pettersson vill ta
August Strindbergs anda
vidare som ny chef på
hans teater. 
sid 22

”
Kvinnors längtan
efter frihet speglas
på scenen.
Scenvårs redaktör Anna Ångström

SVD3 SCENVÅR

Ömtåliga

Lars Rudolfsson debuterar på Dramaten
med ”Molnens bröder” byggd på Barbro
Lindgrens berättelser.

TEATER, DANS OCH MUSIK NÄRA DIG
I Arvidsjaur, Borgholm och Degerfors. Eller i Åseda, Ängelholm
och Östersund. Eller någon annan av de närmare 500 platser
där vi presenterar dans, teater och musik.
Vi är fler än 230 riksteaterföreningar som med engagemang
och ideellt arbete arrangerar scenkonst för alla. Med egna
turnéproduktioner och hundratals föreställningar från andra
bygger vi en rik lokal repertoar.
Vi är också stolta över att Cullbergbaletten och Södra Teatern
hör till Riksteatern.
LÄS MER OCH KÖP BILJETTER PÅ RIKSTEATERN.SE
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ALLT SOM ÄR VÄRT

SÅNGER FRÅN EN
INSTÄLLD SKILSMÄSSA

NINA – A STORY ABOUT ME AND NINA SIMONE
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VOICES OF CHANGE
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STORMEN

EMIL JENSEN
– FLYKTPOTATIS
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Frihetslängtan och
terror på tiljorna
Eftersom världen är galen är det inte så konstigt
att vi också behöver blicka lite inåt, mot mellan
mänskliga relationer. Synen på dem som inte får
plats i den ”vanliga” världen är ju en mätare på
tillståndet. På Dramaten – som för övrigt brottas
med ett internt, smärtsamt förändringsarbete
som skapat rubriker – väntar pjäser som utspelar
sig på såväl hospital som demensboende och i en
dystopisk framtid där virtuell teknik löst upp både
fysiska och moraliska gränser. På andra scener
kommer bland annat en grubblande, ung man och
en queer drottning att ta för sig i rampljuset.
Turteatern inledde ju våren med Heiner Müllers
”Hamletmaskinen” i exorcistisk tappning. Snart
ska den danske prinsen knådas av duon Hannes
Meidal och Jens Ohlin på Teater Galeasen, medan
koreografen Örjan Andersson låter honom dansa
på Folkteatern i Göteborg.
Drottning Kristina lämnar inte heller scen
konstnärerna någon ro. På Strindbergs Intima
teater, där Anna Pettersson snart tar över styret,
blir vår kulturintresserade 1600-talsregent till
”Kung Kristina”. Även akademiledamoten Sara
Stridsberg är inne på identitet, kön och makt i sin
”Dissekering av ett snöfall” som Östgötateatern
sätter upp. Kvinnors frihetslängtan och sociala
villkor speglas även på Kulturhuset Stadsteatern;
i alltifrån den progressiva ”Norrtullsligan” via
fångarna i ”Bernardas hus” till Bechdeltestets
upphovskvinna i musikalen ”Fun home”.
Vad är det som berör oss, öppnar ögonen, stimule
rar hjärnan? ”Det var bra men inget hände i mig.
Teatern behöver nya former.” Det är inte bara
Konstantin i Tjechovs ”Måsen” som ibland känner
så. Men metagrepp och aktivt publiktilltal i all ära;
klassikernas dragningskraft består vilket SvD
Scenvår överblickar i ett svep. De gamla grekerna
såg teatern som ett effektivt forum för att diskutera
demokrati, principer och människovärde. På Göte
borgs stadsteater gör Alexandra Pascalidou en
samtida odyssé i krisernas skugga, medan nyskriv
na ”Jihadisten” tar upp radikalisering bland unga.
Scenerna i västra Sverige plockar över huvud taget
upp omvärlden på tiljorna. Angeredsteaterns ”Det
andra” handlar om migration och identitet. I Borås
blir det nordisk premiär på ”Raseri”, Nobelprista
garen Elfriede Jelineks uppgörelse med attentaten
i Paris. Även konstnärlige ledaren Olof Hanson
(Kulturhuset i Vällingby) vill via David Greigs pjäs
”Verkligheten” få oss att reflektera över hatbrottens
anatomi.
Inom dansfältet är dialog och möten nyckelord. Där
diskuteras och prövas alltifrån vilka kroppar som
får synas på scenerna till hur man kan tänka till
sammans. Vad som blir kvar av alla goda rörelser
återstår att se. Cullbergbaletten fyller 50 och har an
ledning att fundera över sitt arv. Mer om det längre
fram i SvD:s spalter. Välkomna till SvD Scenvår!
Anna Ångström är kritikredaktör i SvD.
anna.angstrom@svd.se
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DANS

Hypnotisk stämning
”Dans verkar vara så naturligt för Sharon Eyal, något som hon har
ägnat hela sitt liv åt.” Det säger en av dansarna i Kungliga Baletten
som repeterar ett helt nytt verk av den israeliska koreografen. I ”Half
life” låter hon en stark grupp bygga upp en hypnotisk stämning.

36 Kritikerna väljer
38 Kalendarium
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TEATER

Drottning
blir kung
Drottning Kristina blir
”Kung Kristina” när skådespela
ren Aleksa Lundberg och regi
debuterande Elisabeth Ohlson
Wallin gräver i historien och ger
transvärlden revansch.
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TEATER
FOTO:

Ensemblen
repeterar
”Molnens bröder”
på Dramaten.
OMSLAGSFOTO:
LARS PEHRSON

Läs SvD Kulturs
scenkonst- och
konsertrecensioner
på Svd.se/scen
SvD.se/kultur 1
För mer kulturreportage, kritik,
debatt och intervjuer:
SvD.se/kultur

LARS PEHRSON

38
KALENDARIUM

Tio sidor om
vårens premiärer
Koreografer som utmanar
oss, en ny musikal om revy
kungen Karl Gerhard och
massor av musikaliska stjärnor.
Scenvår guidar på tio sidor till
premiärer och konserter.

Samtida Hamlet
får en politisk
depression
Pjäsernas pjäs ”Hamlet” är
aktuell på flera scener i vår.
På Teater Galeasen skippar man
Shakespeare och skriver sin egen
samtidshistoria om en ung man
drabbad av politisk depression.
Hannes Meidal (bilden) gör titel
rollen och står även för texten
i samarbete med regissören Jens
Ohlin.
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På scen i vår

Peter Andersson i

Bankdirektör
Borkman
Av Henrik Ibsen

teater – scenkonst
Bankdirektör Borkman

Av Henrik Ibsen
Regi och bearbetning: Dritëro Kasapi

Billy Elliot
The musical

Regi: Ronny Danielsson Musik: Elton John
Manus och sångtexter: Lee Hall

Dumma jävla mås

En bearbetning av Anton Tjechovs
Måsen för vår tid
Av Aaron Posner Regi: Frida Röhl

Leif

Bernardas Hus

Av Federico Garcia Lorca
Regi och bearbetning: Anna Pettersson

Premiär 10 mars

Hemsöborna

Av Henrik Ibsen Regi: Stefan Metz

Premiär 17 mars

Fun Home
En musikal

Dramatiserad av Lisa Kron
och Jeanine Tesori
efter Alison Bechdels serieroman
Regi: Carolina Frände

europaPremiär 21 april

Av Lucas Svensson och Leif Andrée
Regi: Ole Anders Tandberg

Bortförd vid midnatt

Mio, min Mio

Sverigepremiär 27 april

Nattorienterarna

Av Kristina Lugn Regi: Eva Dahlman

Romeo och Julia

Av William Shakespeare
Regi: Linus Tunström

Århundradets kärlekskrig
Av Ebba Witt-Brattström
Regi och dramatisering: Nora Nilsson

Urpremiär 3 mars

dans – scenkonst

Det var inte jag. Igen.

Koreografi: Kenneth Kvarnström
Konstnär: Jesper Waldersten
Kostym: Astrid Olsson, Lee Cotter

Av Veronica Reinstein

Prata högre, Karin!
En tryckfrihetsrevy

Av Lotta Olsson Regi: Olle Törnqvist

MARIONETTEATERN

Sagan om den lilla farbrorn
Av Barbro Lindgren
Regi och bearbetning: Helena Nilsson

DA-DA-DA

Idé och regi: Helena Nilsson

Urpremiär 4 mars

skärholmen

Norrtullsligan

Av Elin Wägner Regi: Carolina Frände

Premiär 24 februari

vällingby
Verkligheten

Av David Grieg Regi: Olof Hanson

Premiär 10 mars

Urpremiär 1 april

Råttkungen

KRETSTEATERN

Premiär 12 maj

Brel: De enda ord
kanonerna förstår
Av och med Albin Flinkas
och Fredrik Meyer

biljetter: kulturhusetstadsteatern.se 08-506 20 200
teater · dans · konst/design · litteratur · musik · forum/debatt · film

Av Mapei

KLARA SOPPTEATER
FRI SCEN

FOTO: CARL BENGTSSON / SKARP AGENT

Av Astrid Lindgren
i dramatisering av Kristina Lugn
Regi: Sofia Jupither

Av Mark Hayhurst Regi: Philip Zandén

Mitt sovjetiska nöjesliv
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TEATER

I dramatiseringen av ”Norrtullsligan” är kopplingarna mellan kvinnors situation för 100 år sedan och nu tydlig. ”Vi vill dessutom visa att det är okej att som ung, precis som tjejerna i pjäsen,
att inte veta vad man vill med sitt liv,” säger regissören Carolina Frände. FOTO: LARS PEHRSON

Liga med mycket att kämpa för
Elin Wägner skrev ”Norrtullsligan” för över
100 år sedan. När dubbelaktuella Carolina
Frände nu sätter upp den feministiska klassikern
som pjäs, vill hon visa unga att kampen för
kvinnors rättigheter långtifrån är över.
På Kulturhuset Stadsteaterns
scen i Skärholmen står tre rum
med tapeter i blommigt rosa och
blå toner, en svart, gammal skrivmaskin och en vit järnsäng. Rummet är miljön i Elin Wägners
”Norrtullsligan”.
Den rappa och humoristiska
romanen, som utkom 1908, handlar om kontoristen Elisabeth och
de tre kvinnor som hon bor inneboende med i en lägenhet på
Norrtullsgatan i Stockholm. Hennes jobb är tråkigt, lönen låg och
chefen kan inte hålla sina fingrar
borta ifrån henne. Hon och vännerna blir allt mer frustrerade
över kvinnors brist på rättigheter
och börjar protestera.
Ljusdesignern Karl Svensson
och regissören Carolina Frände,
konstnärlig ledare för barn- och
ungdomsscenen i Skärholmen,
har skapat scenrummen efter

noggrann efterforskning om hur
det kunde se ut i början av
1900-talet. Kopplingarna till vår
tid är samtidigt påtagliga. Det
märks i detaljer, som en Patti
Smith-plansch, och i musiken
som är helt samtida, av artister
som Feven, Silvana Imam och Säkert.
Att Carolina Frände har ruvat
länge på att sätta upp journalisten och rösträttskämpen Elin
Wägners romandebut förvånar
inte.
Under åren har hon ägnat sig
åt flera av 1900-talets stora feminister och som en hel del andra
läste hon Elin Wägners ”Norrtullsligan” och ”Pennskaftet”
i tonåren. Hennes uppsättning av
”Norrtullsligan”, i dramatisering
av Celeste Sjölin och Joakim Sten,
visar att Elin Wägners roman har

många likheter med hur kvinnor
har det i dag och utforskar tjejoch kvinnoskap, drömmar, sexualitet och kroppen både då och
nu.
– Vi har velat göra en riktig riot
girl-feministisk föreställning.
Den tar upp frågeställningar och
kampområden både från den tiden och nutiden, som rösträtten,
arbetsvillkor, klassfrågor, löneskillnader. Bara de senaste veckorna har det kommit nya rapporter om lönegapen mellan män
och kvinnor inom samma yrke
och just det är väldigt konkret
i ”Norrtullsligan”, säger hon.
– Hela den patriarkala strukturen i boken träder dessutom fram
på ett konkret sätt på scenen, när
det gestaltas av verkliga kroppar,
med ett slags vardagssexism som
vi kvinnor fortfarande utsätts för
dagligen. Där kan man verkligen
undra om det inte har rört sig en
millimeter på över ett sekel.
I pjäsen refereras i en rolig dialog
till det så kallade Bechdeltestet,
som granskar hur kvinnorepresentationen ser ut i filmer och
som myntades av den amerikan-

ska serieskaparen Alison Bechdel. Carolina Frände sätter senare i vår också upp musikalen
”Fun home” som är baserad på
just Alison Bechdels uppmärksammade seriealbum.
– Man kan säga att de två pjäserna hör ihop med mig tematiskt, de tar båda upp feministiska frågor och hbtq-perspektiv,
konstaterar hon.
Elin Wägner skrev sin bok som en
följetong i Dagens Nyheter, i korta episoder. Därför är det extra
passande att Carolina Frände har
valt att göra pjäsen i tv-serie
format, med tre avsnitt före paus
och tre efter. Som en kortare Netflix-säsong.
– Med vårt uppdrag att sätta
upp teater för unga funderar vi
mycket på hur man gör en historia från dåtiden oväntat intressant. När vi möter dem i en form
som de känner igen blir det något
helt annat. De är vana vid det episodiska och att nästa avsnitt redan finns tillgängligt. Att ”Norrtullsligan” är väldigt episodisk
redan från början har gjort det
enkelt att överföra.

Carolina Frände hoppas att
uppsättningen ska få dagens
unga publik att tänka att det faktiskt går att påverka samhället
från gräsrotsnivå, så som Elin
Wägner och hennes vänner gjorde, men därtill inse att det kräver
tid och tålamod.
– Kampen som kvinnor förde
då för 100 år sedan, som för rösträtten, var ett träget och tjatigt
arbete. Jag tror det är viktigt att
man visar olika sätt att påverka
och inte gör det till några romantiska framgångssagor. ”Norrtullsligan” slutar inte med ”sedan blev
hon oerhört framgångsrik”, men
det finns i alla fall något hopp där
på slutet.

Lina Kalmteg

Norrtullsligan
Kulturhuset Stadsteatern
Skärholmen
Premiär 24 februari
Fun home – en musikal
Kulturhuset Stadsteatern
Premiär 28 april

En musikalisk föreställning för vuxna
med jazzgruppen Fire! live på scenen.
Urpremiär 23 februari

Regi: Lars Rudolfsson
Musikalisk regi: Mats Gustafsson

Sofia Pekkari
Rasmus Luthander
Johan Ulveson

Medverkande: Rasmus Luthander, David Fukamachi Regnfors, Rebecka Hemse,
Michael Jonsson, Bengt CW Carlsson, Soﬁa Pekkari, Joseﬁn Ljungman, Kicki Bramberg,
Anna Björk, Inga-Lill Andersson, Reuben Sallmander, Rolf Skoglund, Pierre Wilkner,
Johan Ulveson, Hans Klinga, Gunnel Fred, Thomas Hanzon
Musik av och med Fire! (Mats Gustafsson, Andreas Werliin och Johan Berthling)
Scenograﬁ: John Engberg Ljus: Linus Fellbom Kostym: Kersti Vitali Rudolfsson
Peruk och mask: Eva Maria Holm, Peter Westerberg och Melanie Åberg

BILJETTER FINNS OCKSÅ TILL: FIGAROS BRÖLLOP, IMPROVISATION PÅ SLOTTET, SVEN-BERTIL TAUBE – HOMMAGE TILL VÄNNER OCH MIN FAR, FÖRSÖKSKANINERNA, RICKARD III, DOKTOR GLAS, HEDDA GABLER, DEN GODA VILJAN, FÄDER OCH SÖNER, PRESIDENTERNA, PETRA VON KANTS BITTRA TÅRAR, SUFFLÖREN,
LIV STRÖMQUIST TÄNKER PÅ DIG!, THE NETHER, FRUN FRÅN HAVET, RITTER, DENE, VOSS, SVENSKA HIJABIS, STILLA LIV, THE MENTAL STATES OF SWEDEN IN DANCE,
FILIFJONKAN SOM TRODDE PÅ KATASTROFER, DET BLÅSER PÅ MÅNEN, BRÅTTOM BRÅTTOM, DE SISTA VITTNENA, DET LEVDA BAKLÄNGES, KONSERT: SÄKERT!, KONSERT:
WHO BY FIRE? FIRST AID KIT OCH VÄNNER: EN HYLLNING TILL LEONARD COHEN, LUNCHPOESI OCH LIVEMUSIK, SPRÅKKAFÉ, DRAMATENS BOKCIRKEL, HAMLET

Köp biljetter på dramaten.se
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NOTERAT
I KORTHET

”

Vittnesmål från
etiopiskt fängelse

Jag blir nog
aldrig bjuden
dit igen.

År 2011 satt Martin Schibbye
och Johan Persson fångna i 438
dagar i Etiopien – för att de
g jorde sitt jobb som journalister.
Erfarenheterna blev bland annat
en bok. Nu ställer sig Martin
Schibbye på scenen i ”Kality”,
en föreställning döpt efter det
etiopiska fängelset och som
samlar vittnesmål och berättelser skrivna av fångar eller före
detta fångar som blivit fängslade
för sitt skrivande.
– Idag råder undantagstillstånd i Etiopien. Journalistik är
kriminaliserat. Att i det läget läsa
texter från fängslade är ett sätt
att visa världen att de kan fängsla
journalister men inte det fria ordet, säger Martin Schibbye i ett
pressmeddelande. Uppsättningen görs i samarbete mellan Riksteatern och Amnesty International. För regin står Måns Lagerlöf.
Premiär på Södra Teatern, 4 april.

Göthe Ericsson minns sitt liv med
idolen Karl Gerhard. Som ung blev
han revykungens sekreterare –
det blev början på en komplicerad
kärlekshistoria i det fördolda.
Tonsättaren Jan-Erik Sääf och
textförfattaren Erik Fägerborn har
skapat en faktabaserad fantasi
om deras liv. Stina Ancker regisserar urpremiären på Malmöoperan
den 25 februari.

I KORTHET

Arga bönder
och listiga pigor
Regissören Richard Turpin, som
fått SvD.s Thaliapris, förknippar
man inte med folklustspel, snarare uttalat politisk teater. Men
det blir nog en del samhällspatos
även när han ska sätta tänderna
i ”Stenjätten”, ett mustigt folklustspel av Jan Käll. Denne utgår
från lokala arkivfynd från
Kronoberg och Blekinge, historiska händelser och ren dikt.
”Stenjätten” börjar på
1500-talet och slutar i nutid.
Krigare möter diplomater, prelater konfronteras med arga bönder och listiga pigor lurar sluga
skrothandlare utlovas. Sören
Brunes, som dog förra året,
hann ta fram en speciell scenografiidé som nu fullföljs av dottern, scenografen Zofi Nilsson.

ANNA ÅNGSTRÖM
Urpremiär på Regionteatern
Blekinge Kronoberg i Växjö den
4 mars och turné i regionen.
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Nora Nilsson har dramatiserat förra årets stora kultursnackis ”Århundradets kärlekskrig”. FOTO: LARS PEHRSON

NORA NILSSON:

”Ebba Witt-Brattström
har varit väldigt generös”
En hon, en han och ett äktenskap
som övergått till ett verbalt krig
som utkämpas högst upp på kulturparnassen. Ebba Witt-Brattström gav förra året ut boken
”Århundradets kärlekskrig”. 180
sidor som skildrar två offentliga
personer som med ett storstilat
språk och en på samma gång hatisk och intellektuell nivå tar död
på sin relation.
Denna punktroman är skriven
som en dialog. Lätt att spela på en
teaterscen kan tyckas, men när
regissören Nora Nilsson ska
iscensätta dramat har hon fått
göra en rejäl bearbetning av texten, skapa en funktionell dramaturgi, tematisera den och göra
rollerna mångdimensionella.
Göra akuta känslor av ett språkspel.
– Ebba Witt-Brattström har varit väldigt generös när det gäller
mina idéer, bekräftar Nora Nilsson. Jag har nog strukit bort en
tredjedel av originalet men å andra sidan har jag sex aktörer som

Krakel spektakel - en rymdbalett
Fritt baserat på
Lennart Hellsings
konstnärskap, av
koreografen Peter
Lagergren.
Från 4 år

Sverigeturné 2017

ska spela Hon och Han – tre par
från olika generationer.
Tanken är att utvidga giltigheten,
åldersmässigt och erfarenhetsmässigt men också socialt.
– Och så är det ju upp till oss på
scengolvet att bryta oss igenom
det där höglitterära språket, det
är ett skydd mellan dem. Vi vill
skänka alla ord kroppsliga uttryck, också visa allt våld boken
innehåller och hur mycket skam
och låsta positioner.
– Anledningen till att jag vill
göra det här är min grundinställning som feminist. Jag vill lyfta
berättelsen från det privata till
det allmängiltiga, till en diskussion runt, och beskrivning av, en
dold struktur. Skildra äktenskapet som alltmer blir en bur. På
scenen kan vi ju gestalta allt det
som texten inte säger. Jag vill att
vi ska vara med på deras resa.
Uppleva all denna skam, förtvivlan och allt det sjaskiga. Gå mot
undergången men med ett hopp.

Nora Nilsson – dotter till scenografen Sören Brunes – har erövrat regissörsrollen, säger hon.
Nu har hon för första gången dramatiserat en text. Hon tycker att
det har varit en rolig erfarenhet
och en intressant process.
– Många, också skådespelarna,
förväntar sig att en regissör ska
vara traditionellt auktoritär, tvärsäker och bossig. Jag slåss för en
annan typ av arbetssätt: rätten att
få tala tyst, med små bokstäver –
att pröva sig fram med gruppen.
Därmed inte sagt att ”Århundradets kärlekskrig” som teater
blir en försiktig iscensättning.
Tvärtom. Särskilt slutet lovar
gott. Då kliver samtiden och dess
brutalitet in på scengolvet. Kriget
stannar inte vid köksbordet.

Lars Ring
Århundradets kärlekskrig
Kulturhuset Stadsteatern
Premiär 3 mars

Martin Schibbye. FOTO: JESSICA GOW/TT

50

år fyller Cullbergbaletten i år och
firar med bland annat en dubbel
afton i Dansens hus 27–29 april.
Temat blir revolution då och nu.
Jefta van Dinthers uppmärksammade verk ”Protagonist” från
i höstas återkommer och sätts
bredvid ”Eurydike är död”, skapat
1968 av kompaniets grundare
Birgit Cullberg. Nu är det hennes
son koreografen Mats Ek som
tillsammans med Ana Laguna ska
studera in det med en ny generation dansare. Senare i vår ska
också några av Cullbergbalettens
dansare skapa egna verk som utgår från Birgit Cullbergs liv och
verk. Föreställningarna blir gratis som en skänk till publiken.

Eric Hermelin och Fågelkonferensen Resan till dödsriket
efter Mantiq al-Tayr av
Farid ud-Din Attar
Premiär 13 april
2017

En lekfull och
humoristisk berättarföreställning ur den
grekiska mytologin
För vuxna och barn
från 9 år
Sverigeturné 2017

www.sagohuset.nu

VÅRENS PREMIÄRER PÅ
KUNGLIGA OPERAN
SHARON EYAL &
OLIVIER DUBOIS
Med Kungliga Baletten
KoREoGRafI
Sharon Eyal & Olivier Dubois
URpREMIäR 17 fEbRUaRI
DRÖMMEN OM SVANSJÖN
KoREoGRafI Pär Isberg
MUSIK Pjotr Tjajkovskij
DIRIGENT W. Wengenroth
URpREMIäR 7 apRIl
DEN LÅNGA
LÅNGA RESAN
Med Unga på Operan
MUSIK Johan Ramström
REGI Ellen Lamm
URpREMIäR 6 Maj

När VÅREN kommer smälter isen och
en fruktansvärd HEMLIGHET avslöjas …

JENŮFA
PREMIÄR 18 mars

Stolta partners till Kungliga Operan

KPMG MasterCard
Samarbetspartners

Savana Wallenius Lines

MUSIK Leoš Janáček
TEXT Leoš Janáček
DIRIGENT Lawrence Renes
REGI Annilese Miskimmon

I RollERNa Malin Byström,
Andrea Carè, Lena Nordin,
Jesper Taube, Marianne Eklöf

www.operan.se
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”Vi kämpar för
mänskligheten!”
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”Det finns
mycket handling i pjäsen,
men mer i
rollernas förhållande gentemot
varandra: Vad
vill jag med den
här andra människan?” säger
Rasmus Luthander om ”Molnens bröder”.
Här med
Sofia Pekkari.

Hur behåller vi vår integritet i ett samhälle som blir alltmer likriktat?
Det undersöker Lars Rudolfsson när han Dramatendebuterar med en uppsättning baserad på två av Barbro Lindgrens vuxenböcker. Han vill inte
kalla det musikteater trots att jazztrion Fire! är en viktig medspelare.
text YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER foto LARS PEHRSON
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Delar av ensemblen samlad kring Rolf Skoglunds prost.

D

et vilar något måleriskt över scenen som ska föreställa en stilla utflykt i sjukhusparken. Tankarna
går osökt till impressionisten
Claude Monets tavla ”Frukost i det
gröna”. Förr lade man också stor
vikt vid vackra miljöer när det
gällde vårdinrättningar. Som om yttre skönhet skulle kunna bota inre ångest.
Koffertar placeras runt och filtar breds ut på den
imaginära gräsmattan. Till slut är alla samlande
under den stora lind som utgör uppsättningens
enda scenografi och ett slags samkväm inleds, om
än i slutna världar.
Här har vi Eldvin som med vidöppna ögon suger
in världen likt ett lackmuspapper, Isadora som har
skrämts till evig tystnad och Ernfrid som så gärna
vill tala om gapet som skiljer t iden från rummet.
Och som en samlingspunkt: Rolf Skoglunds prost
som predikar om Edens lustgård, alltmedan vårdarna står som en gloria runt dessa hjärtskärande
existenser.
Då och då skär livemusiken in i spelet. Eller snarare smyger sig på och förstärker känslan av vad

”Jag tror väldigt mycket på den omedelbara kommunikation från rösten och akustiska instrument, utan filter, det skapar en väldigt direkt process”, säger Mats Gustafsson på sax. Här med
Thomas Hanzon, Kicki Bramberg och Johan Ulveson.

som skulle kunna beskrivas som poetisk realism.
För den abstrakta känsla som jag upplevde när jag
läste manus, känns inte alls av när jag en knapp månad innan premiären ser det gestaltat under en lekfull repetition i Lars Rudolfssons erfarna händer,
alltmedan teaterkaffe i klarröda plåtmuggar vandrar mellan skådespelarna och David Fukamachi
Regnfors, som spelar Love, hojtar: ”Blir det riktiga
mackor på premiären? I så fall vill jag ha en med
ost”.
Det är inte första gången den forna mimaren Lars
Rudolfsson (med succéer som ”Kristina från Duvemåla” bakom sig), blåser liv i någon av Barbro Lindgrens förunderliga världar, befolkade av vilsna existenser som på ett eller annat sätt försöker att leva
tillsammans.
Redan 2008 satte han upp ”Vems lilla mössa flyger” på Orionteatern i Stockholm där luggslitna gosedjur stretar och gnetar för att få dagarna att gå
runt, en filosofisk uppsättning om de stora existentiella frågorna som kom att hyllas av en enad kritikerkår.
Att göra just ”Molnens bröder” har Rudolfsson

och Lindgren talat om sedan åttiotalet. När han så
erbjöds att göra något på Dramaten för säsongen
2017, var det den första text han tänkte på.
”Molnens bröder” är en av Barbro Lindgrens sällsynta vuxenromaner som hon skrev 1975. Liksom
barnboken ”Vems lilla mössa flyger” handlar även
den om individer som försöker att samarbeta i ett
kollektiv, i detta fall patienter på ett mentalsjukhus
i 1920-talets Sverige, i tiden mellan två världskrig
och innan avvikande beteenden fick diagnoser och
kunde botas med psykofarmakaterapi, vilken började användas i Sverige först under 1950-talet.
I Lars Rudolfssons bearbetning har den sammanvävts med romanen ”Eldvin” som kom ut 1972.
Första delen handlar om unga människor, andra
om gamla.
– Den handlar om människor som är särskilda
och bor i en sluten värld. Som inte drömmer om
pengar och ära, utan kanske bara om att kunna leva
ännu en dag, även om det ibland är komplicerat och
döden och smärtan ligger nära. De människorna
tycker jag att det är viktigt att berätta om för dem
som kanske inte möter dem varje dag, säger han när

FOTO: PI FRISK

HALLÅ DÄR, BARBRO LINDGREN...
Varifrån fick du inspiration till
karaktärerna i ”Molnens bröder”?
– Jag har jag alltid haft en känsla för utanförstående och dras alltid till dem på olika sätt. Som barn
bodde jag ganska nära Beckomberga och hade sådana som folk
varnade mig för omkring mig, de
som hade frigång. Men jag märkte
genast att de var ovanligt snälla.

Sedan känner jag regissören Torbjörn Ehrnvall som växte upp på
ett hospital utanför Uppsala där
hans pappa arbetade, och han berättade om flera av de människor
som jag har tagit med i romanen.
Vad tycker du om att den nu blir
teater på Dramatens stora scen?
– Att det är väldigt roligt! Särskilt att Lars Rudolfsson som är så

bra vill göra den. Men när jag först
tittade på böckerna igen efter alla
år, så tänkte jag: Hur i hela friden
ska han kunna göra dramatik av
det här? Jag fick en känsla av att
det väl bara är ett par tre personer
med i böckerna. Jag begriper inte
hur han har gjort det!
Musiken får ta stor plats. Vad är
din relation till musik?

– Det måste passa perfekt till
de här människorna och den sortens drama som Lars gör. Musik
kan alltid förstärka. På något sätt
är den nästan alltid viktigast för
mig. Jag har ofta på musik när jag
arbetar. Men det får inte vara
Stravinskij, det blir för dominant,
däremot gärna Bach, Mozart och
Beethoven.
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Reuben Sall
mander och
Sofia Pekkari.

”Ibland löser musiken vad scenen ska berätta. Som när
Mats Gustafsson spelade ett slags rytmackord som skapade
en hoppfullhet”, säger regissören Lars Rudolfsson.

”
Det moderna
hinner ofta
svalna och
bli omodernt
innan det är
uppe på scenen.
Lars Rudolfsson

vi ses i Dramatens jugendsvulstiga artistfoajé efter
dagens repetition på Stora scenen.
– De är människor som har ett livsprojekt tillsammans. Hur de än hatar varandra så lever de tillsammans. En demokrati behöver inte bli trevligare
än så, tillägger Lars Rudolfsson.
Och visst känns ämnet mer akut än någonsin. Men
att förflytta hela pjäsen till nutid är ingenting som
Rudolfsson ser som meningsfullt. Eller som han uttrycker det:
– När man går tillbaka i tiden så går man också
framåt. Det moderna hinner ofta svalna och bli
omodernt innan det är uppe på scenen.
Ändå finns samtidsmarkörerna där. Som detta
att våga vara unik i ett samhälle som kanske mer än
någonsin är likriktat, där vi knarkar bekräftelse genom antalet gillamarkeringar i sociala medier och
alla förväntas ha likadan religion, åsikter och kläder.
Där känns Barbro Lindgrens medkänsla och humor som balsam för själen.
– Man är väl antagligen en del av tiden som sker
just nu. Man dras helt enkelt till vissa frågor – och

det gör väl också publiken, konstaterar Lars Rudolfsson prosaiskt.
Att musiken skulle få en framträdande roll var
självklart för Lars Rudolfsson. Därtill att Mats Gustafsson skulle göra den. Så går deras samarbete
också tillbaka till tidigt nittiotal, på Orionteatern
när de gjorde ”Woyzeck” och sedan ”Tre systrar”
tillsammans. Så sent som 2015 samarbetade de också med Roland Schimmelpfennigs ”Det flygande
barnet”, också den på Orionteatern. En uppsättning
som kändes som lika delar konsert och teater och
där vi i publiken fick stå upp.
– Här jobbar vi mer lågmält och akustiskt, utan
mikrofonförstärkta instrument eller röster, förklarar Mats Gustafsson.
Under hela föreställningen befinner sig musikerna precis framför skådespelarna. På så vis kan de
hela tiden samspela med varandra och mycket av
musiken improviseras fram under repetitionerna.
– Vi vill att den är lika mycket nav i uppsättningen som texten. Den musik som Mats och Fire! gör är
som en förlängning av den mänskliga rösten, motiverar Lars Rudolfsson den centrala placeringen.

Molnens bröder
Dramaten
Urpremiär 23 februari

→

Har spelats
som radioteater
Dramatens uppsättning av
”Molnens bröder” är baserad
på Barbro Lindgrens två vuxen
romaner, ”Eldvin” (1972)
och ”Molnens bröder” (1975).
”Molnens bröder” har tidigare

gjorts som radioteater 1989. ”Eld
vin”, har spelats som barnteatern
under titeln ”Tungt gräs”, bland
annat på Unga Riks (1991) och
Gottsunda Teater (1999).
Regi och bearbetning:
Lars Rudolfsson.
Scenografi: John Engberg.
Ljus: Linus Fellbom.

Musik av och med: Fire! (Mats
Gustafsson, Andreas Werliin och
Johan Berthling). Mats Gustafsson
är ett av de största namnen inom
svensk jazz i dag. Med sin jazztrio
Fire!, har han turnerat över hela
världen.
 uthander,
Skådespelare: Rasmus L
David Fukamachi Regnfors,

FOTO: LARS PEHRSON

”MOLNENS BRÖDER”
Rebecka Hemse (bilden),
Michael Jonsson, Bengt CW
Carlsson, Sofia Pekkari, Josefin
Ljungman, Kicki Bramberg, Anna
Björk, Inga-Lill Andersson, Reuben
Sallmander, Rolf Skoglund, Pierre
Wilkner, Johan Ulveson, Hans
Klinga, G
 unnel Fred, Thomas
Hanzon.
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Anna Björk
och Josefin
Ljungman.

Ovan till höger:
Sofia Pekkari
och Johan
Ulveson samt
en trana.
Rasmus Luthander, Johan Berthling på
bas och David Fukamachi Regnfors.

Mats Gustafsson avslöjar att där också finns ett
specialbyggt instrument vid namn Molnet på sce
nen, tillverkat i England bara för denna uppsätt
ning.
– Alla har varsitt moln. Återigen för att ställa in
dividen i förhållande till ett större kollektiv.
– Syftet är att kunna gå från en yttre till en inre
röst, att förvandla det som man hör till något man
hör i sitt huvud, förtydligar Lars Rudolfsson som
vore de en och densamma.
Skådespelarna kommer också att sjunga, men
det är inte fråga om en ”bisarr musikal”, som Mats
Gustafsson uttrycker det. Musikteater är det inte
heller. Faktum är att varken Mats Gustafsson eller
Lars Rudolfsson vill genrebestämma uppsättning
en. Det känns klokt med tanke på att Barbro Lind
grens författarskap också är svårt att placera i fack.
Inte minst ålder. I ”Molnens bröder” förekommer
exempelvis karaktärer som Halvbarnet, varken
barn eller vuxen.
Även Rebecka Hemses Isadora är ett barn i en vux
en kropp. I romanen är hon stum, men i Lars Ru
dolfssons bearbetning har hon fått ett par repliker,
om än mer av gutturala läten.
– Hon kommunicerar på andra sätt än med språ
ket. Här handlar det mer att tänka på vad hon försöker att kommunicera, säger hon om rollen när vi ses
strax bakom en enorm rotvälta som hör till kvällens
föreställning av ”Ivanov” och alltså inte har något
med trädet i ”Molnens bröder” att göra.
Vem är Isadora för dig, en knapp månad innan premiären?
–Hon är fortfarande ganska abstrakt, mer av en
stämning. Just nu undersöker jag vad hon kan ha
för erfarenheter och relation till platsen.
Du spelar också Föreståndarinnan. Vem är hon?
– Hon speglar Isadora. Om Isadora är rädd, så är
Föreståndarinnan helt orädd. Hon kanske är som

”
Vi befinner oss
i en brytningstid där
allt m
 edicineras bort.
Allt som inte är glatt,
lyckat och r ationellt.
Rebecka Hemse

Isadora skulle ha varit om hon inte hade blivit
skrämd. Eller när hon är vuxen och tröstad. Jag tror
att vi alla har varsin sådan här motsatsroll i pjäsen.
Två trappor upp i Dramatenhuset träffar jag på Ras
mus Luthander i logen som han delar med Shanti
Roney för att tala om hans Eldvin, som på sätt och
vis utgör berättelsens nav, en roll som gör honom
upprymd.
– Eldvin är en vidöppen människa som är ex
tremt receptiv och expressiv. Han säger det som
kommer till honom – och det som kommer mot ho
nom tar han in. Han är öppen, ömtålig och känslig
och knivskarp i sina iakttagelser. Men just därför
blir han också förvirrad. Det är svårt att sortera för
honom. Men där finns också en sorglig grundton:
detta att vara ensam och söka efter kärlek och vär
me.
Han ser också stor poesi i vad han beskriver som
ett konstverk och där det mesta sker i mötet med
den andra snarare än i en faktisk händelse.

– Ibland är den nästan lite Shakespearesk, att
bara låta de här vackra orden få klinga, att använda
rymden i rummet.
Båda ser starka beröringspunkter med dagens
samhällsanda i uppsättningen, men Rebecka Hem
se får också minnen från barndomen:
– Den handlar om en grupp ungdomar som lever
utanför samhället och därför skapar en egen liten
värld. Det är något jag känna igen det från många
olika situationer, exempelvis från skoltiden.
Att annorlunda skulle vara synonymt med att
vara dysfunktionell är något hon avfärdar.
– Vi befinner oss i en brytningstid där allt medici
neras bort. Allt som inte är glatt, lyckat och ratio
nellt. Som sorg och vildhet i en diagnosernas tid.
Men vem bestämmer det? Vad som är normalt och
inte växlar ju över tid. Jag tycker att de här männis
korna som vi gestaltar fungerar i allra högsta grad,
men på ett helt annat sätt.
Tillbaka till artistfoajén och de gröna sammets
fåtöljerna. Jag undrar varför det känns så viktigt för
Lars Rudolfsson att sätta upp en av Barbro Lind
grens ofta bortglömda vuxenromaner på Dramaten
allra största scen.
– Därför att för mig är hon en av våra stora förfat
tare och det är en anledning till att jag vill göra hen
ne här, skapa något som motsvarar hennes univer
sum. Hon är vår samtid och hon berättar både om
vår dåtid och vår framtid. Både jag och Mats älskar
henne och vill göra henne rättvisa!
Vad vill ni uppnå med uppsättningen?
– Vi vill förmedla Barbro Lindgrens sätt att se på
livet, hennes resonemang om döden, om det som är
lätt och svart och samtidigt. Därför att hon är en
författare som rör sig mellan humor och allvar, det
tunga och det lättviktiga, samtidigt. Det är vad vi
försöker göra teater av. Vi kämpar för mänsklighe
ten här!

Möt våren i
Göteborg

tn in g”. GP
h mo di g up ps ät
”S jäl vly sa nd e oc

Koreografi för ett ungt sekel.
Dansverk av Ohad Naharin och
Sharon Eyal/ Gai Behar.
13 april – 14 maj

Hämnden håller henne vid liv.
Opera av Richard Strauss
Spelas t o m 9 april.

Ett drömspel om kärlekens kraft.
Opera av Mozart
1 april – 3 juni

Dansverk om
krafter som krossar
och helar.

Ett maktspel om heder
och ömsint kärlek.
Opera av Verdi
5 maj – 4 juni

GöteborgsOperans Orkester med gäster
firar Beatles och den psykadeliska musiken.
19 maj – 21 maj

Dansprogram av Marcos
Morau och Stijn Celis
4 mars – 8 april

Opera av Gösta Nystroem
i konsertform
23 april

Gästspel från Kungliga Baletten.

Vem styr ditt liv?

Ny opera av Line Tjørnhøj.
Text Erik Fägerborn.
7 april – 14 maj

... och snart släpper
vi säsongen
2017/2018!

Koreografi av Pär Isberg
9 – 11 juni

Köp biljett på opera.se. Boka bord i GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00.
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Människan
sedd genom
klassikerna
Måste dockhemmet raseras en gång för alla? Hur reagerar vi
på förändringar, krossade drömmar eller längtan efter frihet?
Vårens klassiker borrar i allmänmänskliga frågor.
TEXT: ANNA ÅNGSTRÖM

2

1

FOTO: STAFFAN LÖWSTEDT

SOFIA JUPITHER:

Frun från havet
Ellida Wangel är fyrvaktardotter uppvuxen vid
havet, gift sedan några år med doktor Wangel, en
omtänksam läkare med två tonårsdöttrar. Men
hon längtar bort från småstadslivet djupt inne
i fjorden.
– Som alltid hos Ibsen handlar det om livskris
och insikt. Ellida har en mitt-i-livet-kris: Var det så
här det blev? Valde jag rätt? Det är funderingar vi
alla drabbas av och som jag känner igen mig och
mina vänner i, säger regissören Sofia Jupither.
När livet står och trampar ältar vi gärna besluten vi tog i 20-årsåldern, projicerar våra drömmar
på den person eller det yrke vi valde bort då. Ellida
får i sin klaustrofobiska ångest chans att välja om;
maken släpper henne fri när Den främmande återvänder, sjömannen hon en gång var förlovad med.
– Men hon inser att det inte är maken det är fel
på utan att problemen finns inom henne själv. Till
skillnad från Ibsens andra kvinnor, Nora som går
eller Hedda Gabler som skjuter sig, så stannar hon.
Det säger även något om mannen. Pjäsen är inte så
samhällsomstörtande som ”Ett dockhem”. Den har
en annan ton, släkt med ”Lille Eyolf” som också
handlar om hur vi ska leva tillsammans. Det är en
inre resa, med drag av mystik.
– Havet står för friheten, den kraftfulla och vilda
passionen i motsats till fjordens smala gryta. Ibsen
skriver om hur läkaren har anlagt en liten karpdamm som Ellida får klåda av.
Dramaten 4/5

3
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VIKTOR TJERNELD:

Ett dockhem
När Nora slängde igen dörren
och lämnade maken, advokat
Torvald Helmer, och deras på
ytan perfekta dockskåpshem
1879 sågs det som ett radikalt
inlägg i debatten om kvinnans
frigörelse. Henrik Ibsens idéer
fick moteld av August Strindberg
medan Alfhild Agrell i ”Räddad”
spann vidare på kvinnans
(o)möjlighet till självförverkligande i äktenskapet.
– Den frågan jag ställt mig när
jag närmat mig texten är: Vad är
”dockhemmet” i dag, och vad
upprätthåller det? Jag ser det
mer som att Nora gör ett försök
att lämna själva ”dockhemmet”
än att lämna Torvald. Då blir
problematiken mer komplex än
relationen man–hustru. En av Ibsens styrkor är just leken med

mikro- och makroperspektiven
i förhållande till makt och livets/
samhällets inrättning, säger
regissören Viktor Tjerneld.
Följdfrågan blir, menar han,
om inte dockhemmen måste raseras från grunden för att vi ska
kunna bli fria från dem. Och kan
man göra det ensam, eller måste
det till något ”vidunderligt”?
– Jag har bearbetat texten, tagit
bort vissa saker som inte känns
lika relevanta i dag, och lagt till
partier. Själv tycker jag att pjäsen
är väldigt rolig, vilket kommer att
märkas. Jag hoppas att publiken
får med sig en historia som innehåller något annat än bilden av
det kvinnliga offret som lyckas slå
sig fri. För pjäsen handlar för mig
om något mycket större.
Helsingborgs stadsteater 25/3

ANJA SUSA:

Körsbärsträdgården
Ännu en gång ska Tjechovs b
 elånade körsbärsträdgård falla för yxan och för den nya tiden som
kräver handlingskraft, p
 ersonifierad i den nyrike
Lopachin.
För den serbiska regissören Anja Suša är
klassikern från 1904 mycket mer tidlös än vad dess
författare själv kunde se:
– Pjäsen tar upp universella frågor om ett samhälle fast i politiskt limbo med stora orättvisor och
social ojämlikhet, förebådande kapitalismen som
i det feodala Ryssland representerade en ny tid.
Nu sätter vi upp pjäsen utifrån perspektivet att
kapitalismen har kollapsat vilket ger plats för en
ny sorts feodalism. Så, ironiskt nog, är vårt samhälle inte så annorlunda mot slaveriet som Tjechov
beskriver.
Svårigheten att lämna det gamla bakom sig och
skapa en framtid är också allmängiltigt, menar
Suša. Rollfigurerna är fast i en livsstil som tillhör
det förflutna, men de kan inte hitta någon ny riktning i nuet.
– För mig är temat välfärdsstatens död, eller
åtminstone förändring till något annat, särskilt
intressant eftersom jag gör uppsättningen i Sverige
där välfärden har djupa rötter. Det kollektiva
minnet av den kommer att bli vår idé om vad
”Körsbärsträdgården” symboliserar i dag. Tjechovs
språk behöver inte ändras, det är så enkelt och
klart och likväl rikt på mening.
Göteborgs stadsteater 24/3

FOTO: JONAS KÜNDIG
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ULLA GOTTLIEB:

Glas
menageriet
Fria Teatern och den danska
regissören Ulla Gottlieb har en
lång relation via pjäser som
främst handlar om dysfunktio
nella familjer, av Lars Norén, av
Jon Fosse. Med uppsättningen av
Tennessee Williams genom
brottspjäs från 1945, ”Glasmena
geriet”, hakar teamet direkt i
Fosses ”Mor och barn” som de
spelade 2012 och som handlar
om saknad och kärlekslängtan. I
den möts slutligen karriärmam
man och sonen på hans fråga
”vad är god konst för dig?”. Hon
svarar: ”Glasmenageriet”.
– Det inspirerade oss! Det
är en otroligt bra pjäs om en
mamma som självupptaget lever
i sina minnen, hon var en firad
sydstatsskönhet som blev
lämnad. Hennes hypersensitiva
dotter Laura har dragit sig
tillbaka med sin samling glas
figurer och sonen Tom, som är
ett självporträtt av dramatikern
som ung, har sina drömmar
men måste försörja familjen
som s koförsäljare, berättar
Ulla Gottlieb.
Birgitta Sundberg som
spelar modern betonar hennes
narcissistiska drag.
– Hon är inte elak men
aningslös. Hon tror på sin egen
illusion, den är verklig för henne,
och att hon kämpar för sina
barn. Det är en pjäs om olycka.
Toms kamrat Jim blir en
figur kring vilket hoppet om
förändring växer – som även
det slås i bitar. Livslögner, att
inte vara sedd som den man är
och krossade drömmar är teman
som är allmänmänskliga,
konstaterar de.
– Pjäsen utspelar sig under
den amerikanska depressionen
på 1930-talet vilket känns
aktuellt idag. Men man ska
kunna se den utan att veta vem
Tennessee Williams var.
Fria Teatern 22/3

5

Birgitta Sundberg (Amanda), Polly Kisch (Laura), Freddy Åsblom vid pelaren (Tom) och Per Lasson (Jim) hukande till höger.
FOTO: LARS PEHRSON

MALIN STENBERG:

Förklädd gud
”Ej för de starka i världen, men
de svaga”. Så d
 iktade en skakad
Hjalmar Gullberg 1933 efter att
ha sett nazimens bokbål och
framfart på plats i Berlin. LarsErik Larsson tonsatte ”Förklädd
gud” 1940. Den lyriska sviten
uruppfördes i Sveriges r adio mitt
under brinnande krig.
Dess paradoxalt ljusa musik
omfamnar ett budskap om
medmänsklighet och empati
som nu Folkoperan i Stockholm
vill ta fasta på. Malin Stenberg är
regissör:

– Det är ett enormt älskat och
spelat verk som oftast framförs
i kyrkor. Folkoperan har en
tradition att sammanföra verk
lighetens människor med kör
verk, som i ”Carmina Burana”.
Gullbergs text handlar ju om att
vem som helst man möter på
gatan kan vara en förklädd gud,
när man ser bortom etnicitet
eller sexualitet. Vi tolkar det
genom att bjuda in dragspels
virtuosen Lelo Nika. Det blir ett
spännande möte; hans musik
har ett helt annat temperament

som får interfoliera Lars-Erik
Larssons midsommaraktigt
svenska toner.
Lill Lindfors, Björn Kjellman
och Astrid Assefa turas om att
recitera texten i föreställningar
na. Tanken är att även några
fattiga EU-medborgare ska
medverka i uppsättningen. Ma
lin Stenberg har lärt känna dem
via volontärföreningen Hem.
– De berättar historier ur
sitt liv, på scenen och i filmat
material.
Folkoperan 15/2

FOTO: MAGNUS BERGSTRÖM

Uppsala
Kammarorkester
Trumpetmästaren Helseth
Dirigent: Clemens Schuldt
Solist: Tine Thing Helseth,
trumpet
16/2, Stora Salen, kl 19
Bachs dubbelkonsert
Dirigent: Stefan Klingele
Solister: Nils-Erik Sparf, violin
och Klara Hellgren, violin
9/3, Stora Salen, kl 19
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Världshornisten Vlatković
Dirigent och solist:
Radovan Vlatković, horn
23/3, Stora Salen, kl 19
Mästerlig Zacharias
Dirigent och solist:
Christian Zacharias, piano
6/4, Stora Salen, kl 19

Program och konsertintroduktion: musikiuppland.se
Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Biljetter: 018-727 90 00, eller
ticketmaster.se, 077-170 70 70

TRANSAKTION | Jan - Mar
Om unga killar som har sex mot ersättning
Gävleborg + Turné runt om i sverige

PROJEKT: MAMMA | Feb + Höst
Nypremiär för självbiografiskt pusseldrama
Gävleborg + Turné runt om i sverige i höst

ATT KOMMA TILL ÖN MED SKATTEN ÄR
INGET ÄVENTYR | Feb - Apr
En musikalisk föreställning för vuxna, baserad på barns berättelser om krig och flykt
Gävleborg

MELLAN OSS | Mar - Maj
En rörelsebaserad barnföreställning
om gränser
Gävle + Förskolor i gävleborg

S* MUNDITIA DEVON REX | Apr - Maj
En surrealistisk kattpjäs i samarbete med
elever vid StDH.
Gävle

WWW.FOLKTEATERNGAVLEBORG.SE

”Marie-Louise har sådant mod. Jag är skiträdd”, säger Marie Göranzon. ”Nej, du är modig och rak, själv har jag alltid

Modern som
vägrar behaga
Att låta en dement, äldre dam ta plats på
Dramatens stora scen är en befrielserörelse.
Det menar Marie-Louise Ekman som med
”Försökskaninerna” avslutar sin trilogi om
modern, spelad av Marie Göranzon.

Av Jonas Hassen Khemiri
pr emi är 1 8 februar i

Biljetter 08 550 370 70, oktoberteatern.se eller ticketmaster.se

– Det är en jädra tur att teatern
ger plats åt den här kvinnan, för
utanför väggarna finns det inte
plats för henne. Efter en viss ålder blir både kvinnor och män
genomskinliga, de räknas inte.
Genom att lyfta fram den här
kvinnans öde hoppas vi beröra,
visa att man har samma behov
som gammal.
Konstnären, dramatikern och
regissören Marie-Louise Ekman
har skrivit sista delen i sin trilogi
om moderns ålderdom. Tio år
efter ”Gäckanden”, som följdes av
”Dödspatrullen” 2014, är det nu
dags för ”Försökskaninerna” – en
titel som säger en del om mellanmänskliga relationer och kanske
framför allt om hur en äldre kan
uppfatta tillvaron på ett demens-

boende. Ensam, osäker, omgiven
av främlingar och med oro för att
ens bostad, fundamentet, ska säljas av barnen; de som har fullt
upp med sina egna liv.
– Det är lite förnedrande att bli
gammal, säger Marie Göranzon.
För tredje gången ska hon gestalta den här modern som nu har
nått ett slags livets slutstation där
verkligheten upplöses i ett drömspel. Kvar har hon ändå kraften
att vara slängd i käften och leverera klarsynta repliker när hon
gör upp med den döde maken
och möter sina vuxna döttrar
som småflickor. Hon ”bläddrar
i tiden”, som Marie-Louise Ekman uttrycker det.
– Jag har använt min mamma

som startskott för rollfiguren. Jag
och mina barn skrattade ofta åt
hennes drastiska formuleringar
och bestämda idéer, som att man
inte kan köpa färdigpaketerad
köttfärs. ”Nej, men mamma...”
Men på punkt efter punkt har
hon ju rätt! Färsen paketeras om
och får nytt datum.
Duon Ekman-Göranzon dricker
te i en soffa på Hotel Diplomat ett
stenkast från Dramaten. ”Två
gamla damer som det har gått
bra för i livet”, som de säger. Men
de är också förbannade. På politiker som drar ner så att vården
går på knäna, på att även konstnärliga institutioner börjar drivas som företag, på ett vinstmaximerat samhälle som inte tar tillvara all den tysta kunskapen hos
äldre. På ett klimat som inte har
tid för samtal och lyssnande.
Och så slår de ett slag för att
även om den som ”redan har allt”
kan få unna sig en ny, ljusblå eller
rosa kastrull för att piffa upp köket.
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I det magiska skenet av levande ljus
spelas Glucks kärlekssaga

Orfeus och Eurydike
Premiär 15 juli
Musikalisk ledning
Arnold Östman b Säson
gen
iljet
öppntförsäljns
ar 4 a ing
pril.

LARS LERIN
AMANDA OOMS
REGINA LUND
LITTLE JINDER &
JONAS LUNDQVIST
NATALIE RINGLER
MARK LEVENGOOD
13/2

20/2

13/3

20/3

FOTO: LARS PEHRSON

27/3

trott att jag gör som alla andra”, invänder Marie-Louise Ekman när duon intar en soffa på Hotel Diplomat.

Modern i ”Försökskaninerna”
känner att hon är i vägen och att
ingen har tid att prata med henne, ”jag lever på gravens rand”.
Alla vänner är döda, hon är som
en vara på en hylla. Men i sin ensamhet talar hon med sig själv,
gör tidsresor i huvudet.
– Pjäsen visar en frisk människa som ännu har kraft. Det är ett
slags befrielserörelse och en viktig handling att ge den här marginaliserade kvinnan plats på just
stora scenen, säger Marie-Louise
Ekman, som liknar iscensättningen vid en besvärjelse, ett påstående att saker och ting kan bli
bättre.
Hennes scenografi kommer, liksom i ”Dödspatrullen”, att bygga
på ett stiliserat bildspråk. Ett signalsystem.
– Det är så tydligt Marie-Louise Ekman på ett bra sätt. Hon
jobbar på i sin egen stil. Och där
kliver jag in som en naturalistisk
dam! Det kan bli en eggande
krock i ett rum som ger publikens
fantasi spelrum, säger Marie Göranzon.
För Marie-Louise Ekman ger
det lust och energi att skriva med
specifika skådespelare i tankarna. ”Jag har umgåtts med dig
i åratal utan att du har vetat om
det”, som hon säger till Marie.
Samtidigt betonar hon att deras
första samarbete ”Gäckanden”
byggde på en kombination av den
egna modern och maken Gösta

Ekmans farmor Greta Ekman
som var spiritist. Pjäsens öppningsscen lånade ur verkligheten.
– Ett år efter att den gamle
Gösta Ekman hade gått bort ringde det på Gretas dörr. Där stod en
liten dam, fru Örtengren, som sa
att hon hade ett meddelande från
honom. Grejen är att man tror att
man har koll på hur ens gamla
mamma lever, men så har hon
sitt hemliga liv i alla fall.
I ”Dödspatrullen”, hamnade modern på äldreboende – förbluffande farsartat. Inte heller demensboendet skildras enbart
i svart.
– Grundstråket är sorgligt,
men för att stå ut måste man få
skratta. Det går ju att se det drastiska i situationerna som de boende, anhöriga och personalen
hamnar i. Men det är en slut
station, det finns inget att se fram
emot längre, allt dippar nedåt,
förklarar Marie-Louise Ekman.
Då blir fantasin och språket en
räddningsplanka, menar duon
som tar sina egna mödrar som
exempel. De var träffsäkra och
verbala, likt modern i ”Försökskaninerna”.
– Hon behöver inte längre behaga. För första gången i sitt liv
kan hon säga ”det är för djävligt
att man ska behöva stå ut med
det här”.
Drivkraften att jobba vidare
för dessa två 70-plussare handlar

om lust, att få föra ihop sitt erfarenhetskapital. ”Livet är en konditionsfråga”, citerar Marie-Louise maken Gösta Ekman. Hon
liknar livet vid en klocka, en cirkel som rymmer alla åldrar.
– När vi väl jobbar kommer det
att bli ålderslöst och barnsligt. Vi
är tre generationer på scenen och
alla måste våga öppna sig för varandra och släppa loss urkraften
och glädjen – den som också når
ut till publiken. Du, Marie, har en
6-åring i dig. Din öppningsreplik
när du sitter i rullstolen är också
barnets: ”Hur länge ska jag sitta
här”.
Själv ser Ekman aldrig bakåt.
Osentimentalt konstaterar hon
att åren som Dramatenchef
2009–2015 redan känns långt
borta. Kvar på teaterns hemsida
finns dock hennes muntert själv
ironiska mockumentärserie
”Den dramatiska asylen”.
– Skulle det uppstå något problem så får vi skapa en underjordisk rörelse!

Anna Ångström

Försökskaninerna
Dramaten
Urpremiär 30 mars
Marie-Louise Ekman är även
aktuell med en separatutställning
på Moderna museet, öppnar
17 juni.

I KNÄT PÅ

3/4

MARTINA
MONTELIUS
TEATER BRUNNSGATAN FYRA
INFO: WWW.BRUNNSGATANFYRA.SE / BILJETTER: WWW.TICKETMASTER.SE
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I KORTHET

Svansjön ända
in i balettsalen

”A line up” av Cristina Caprioli har premiär på Norrlandsoperan 26 april.
FOTO: NORRLANDSOPERAN

Cristina Capriolis
egen chorus line
Musikal är det sista man associerar med Cristina Capriolis konstnärskap. Men den intellektuella
koreografen finner intressanta
kopplingar till vår tid när hon
med utgångspunkt från ”A chorus line” låter en rad mycket olika dansare rada upp sig för att få
sjunga och dansa fram sina
drömmar och rädslor.
Den på sin tid banbrytande
musikalens dramaturgi har ju
blivit legio på scenen, medan tvmediet excellerar i olika tävlings-

program. Originalet ger nu plats
åt underhållning som dansar
i takt med vår tids koreografi.
”Trots att jag är kritisk mot all
’underhållning’ i form av snabb
konsumtion, konventionella narrativ, stereotyper och sentimentalt glitter, förundras jag över
musikalens underhållningskraft”, säger Cristina Caprioli.
Premiär på Norrlandsoperan
den 26 april.

ANNA ÅNGSTRÖM

Efter Mats Eks hyllade ”Svansjön” från 1987, som Kungliga
Baletten framgångsrikt dansade
förra året, kommer ännu en ny
tolkning av balettklassikern som
hade urpremiär på Bolsjojteatern
i Moskva 1877. Pär Isberg skapar
”Drömmen om Svansjön” med
avstamp i Petipas och Ivanovs
koreografi från 1895 och Tjajkovskijs ursprungliga partitur. Här
vävs dock dansarnas drömmar
och relationer in i dramat; verklighet och fiktion glider ihop i ett
känslosamt triangeldrama som
rör sig mellan balettsal och scen.
Urpremiär på Kungliga Operan
den 7 april. Gästspel på Malmö
operan från den 26 maj och
Göteborgsoperan den 9 juni.

50

år fyller Norrbottensteatern
i Luleå, som när den startades
1967 var landets första länsteater.
Det firas bland annat med en jubileumshyllning till publiken i form
av ”Mitt livs melodi”, en musikfylld
uppsättning med komiska betraktelser och tragiska livsöden.

Foto: Stefanie Andersson

Av Susanna Alakoski
Regi & konceptuellt arbete: Michaela Granit

Ett drama om människor
på väg hem. Bort, till, från.
Urpremiär 23 mars 2017
på Scenkonst Sörmland, Eskilstuna
Föreställningen fortsätter sedan sin turné i Sörmland, Västmanland,
på Unga Klara samt på Esbo Stadsteater i Finland.
För information om datum, spelplatser och biljetter www.scenkonstsormland.se

FRÅN ARKTIS IS TILL SKRIDSKODISCO!

VÄLKOMMEN TILL
VARDAGENS PALATS
!
Vårens program
ute nu
w w w.nordiska
museet.se
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Hon vill väcka liv
i Strindbergs eld
Den 1 april blir Anna Pettersson konstnärlig chef på Strindbergs
Intima teater. Hon vill att alla ska lära känna den provokative,
stökige och högljudde dramatikern. Dessutom regisserar hon
”Bernardas hus” på Kulturhuset Stadsteatern och förbereder en
uppsättning av ”Körsbärsträdgården” till hösten.
Vi går på Stora landsvägen, Anna
Pettersson och jag. Det vill säga
Drottninggatan, riktning Strindbergs Intima teater vid Norra
Bantorget i Stockholm. Det var
August Strindberg själv som fick
för sig att kalla gatan just så. Det
var ju den symboliska vägen från
födelsehuset på Riddarholmen
till den tänkta – och så småningom faktiska – graven vid Norra
begravningsplatsen. Ett helt liv
på en sträcka av drygt fyra kilometer som det tog 63 år för honom att vandra.
Vi börjar med att prata om Federico García Lorca. ”Bernardas
hus” har premiär den 10 mars
och repetitionerna pågår för fullt.
Lorca skrev stycket bara två månader innan han blev avrättad av
Francoregimen mitt under det
spanska inbördeskriget.
Pjäsen – om en dominant mor
och hennes fem instängda döttrar – brukar spelas helt realistiskt, som en psykologisk och poetisk skildring och/eller ett generationsdrama.
– Jag kan avslöja min tolkning,
den är ingen hemlighet. Jag har
tagit livet av Bernarda. Jag är mer
intresserad av att undersöka vad,
och vilka strukturer, som styr
gruppen. Hur handskas man
med regelverket? Allt det blir
mer tydligt om man tar bort den
starka ledaren redan från början.
Anna Pettersson vill inte göra en
iscensättning om en grupp kvinnor utan försöka förstå varför
gruppen väljer bort sin frihet,
väljer att förbli tyst.
– Vår uppsättning handlar om
kampen om utrymme och med
stort fokus på gruppens frihet
och ansvar. Essensen av Lorcas
pjäs blir tydlig. Våldet och poesin
blir centrala.

– Jag ser ”Bernardas hus” som
en politisk pjäs, om maktrelationer. García Lorca såg huset som
en symbol för fascismen. I vår
tolkning väljer döttrarna att fortsätta förtrycket av sig själva. Det
här är människor som begränsar
sina liv frivilligt – och det gör vi
än idag men vi reflekterar sällan
över det. Vad är frihet och hur
förvaltar vi idén om den, förutsättningar för den?
Anna Pettersson har en forskartjänst på Stockholms Dramatiska
högskola – hon ser allt hon gör på

”
Strindberg
var ständigt
provokativ, sa
emot sig själv,
var stökig och
högljudd – men
alltid engagerad,
aldrig ljum.
scenen som del av detta. Som ett
experiment har hon därför låtit
skådespelargruppen som ska
göra Lorca arbeta med mimaren
Siri Hamari på egen hand under
två veckor. Tanken är att skådespelarna själva ska starta processen, själva ha praktisk erfarenhet
av kroppsliga impulser utifrån
textens situationer innan regissören kommer in. Aktören ska vara
mer aktiv, del av skapandet. Inte
vara passiva och vänta på regi.
På Strindbergs Intima teater

repeterar man ”Kung Kristina” –
se sidan 24, det är den sista produktion den avgående chefen
Ture Rangström genomför och
den kommer att spelas under våren. Anna Pettersson tänker börja med att skapa kontaktytor med
teatrar och nätverk över hela landet. Strindbergsteatern har låga
anslag, på 3,9 miljoner varav en
miljon går till hyra.
– Jag talar just nu med flera institutioner som är mycket intresserade av att samarbeta med
Strindbergs Intima teater. Till
hösten vill jag väldigt gärna sätta
upp ”Fadren”, och också bearbeta
”Inferno” på temat kris, och för
barn!
Anna Pettersson ser den stora
uppgiften att driva Strindbergs
egna, unika intima scen som ett
medel att väcka ett engagemang
för diktaren. På samma sätt som
norrmännen verkligen känner
sin Ibsen, ständigt spelar och läser honom och framförallt förhåller sig till honom. Man använder texterna som något att ta avstamp ifrån. Strindberg var ju en
man med åsikter om det mesta –
och oerhört mångsidig rent
konstnärligt. Han är en fantastisk
studsmatta.
– Absolut, och det är därför jag
vill att alla – också unga – ska ha
en relation till honom. Han har
inte samlat damm, även om man
idag spelar mer Bergman än
Strindberg på många scener.
Strindberg var ständigt provokativ, sa emot sig själv, var stökig
och högljudd – men alltid engagerad, aldrig ljum. Sådan teater
vill jag göra, den August vill jag
lära alla att känna.
– Strindberg är en outtömlig
källa, också det han skriver skönlitterärt har en dramatisk nerv,

fortsätter Anna Pettersson. Det
är ett författarskap med så många
möjligheter...
Anna Pettersson fick Svenska
Dagbladets Thaliapris redan 1999
för sin rolltolkning av ”Hedda
Gabler”. Förra säsongen gick
hennes regiversion av samma
pjäs på Dramaten med bara en
person av kött och blod på scenen – Hedda själv, spelad av
Electra Hallman omgiven av storvulna män på en filmduk.
Som regissör har Anna Petterson
slagit igenom på bred front: Malmö, Göteborg och nu till hösten
ska hon sätta upp ”Berättelser ur
Körsbärsträdgården” av Anton
Tjechov på Teater Västernorrland, samman med två koreografer: Aleksandra Czarnecki Plaude
och Hans Marklund.
En kinesisk teater, Pekingscenen Peng Hao, vill att hon ska
iscensätta ännu en ”Hedda Gabler” bara för dem.
Mycket drar och lockar. Fast
nu är det August Strindberg som
gäller. Sammanträden, anslagsansökningar, idéer – den unika
vridscenen, konstruerad av Sören
Brunes behöver renoveras. Fan,
ska som bekant, vara teaterchef.
Anna Pettersson vill ta upp
August Strindberg till strålkastarljuset igen, att brottas med,
och engageras av. Hon drömmer
om en Strindbergsfestival, att
kunna redovisa processer med
öppna repetitioner och använda
avantgardisten Strindberg till att
hitta nya former, nya spelstilar
och förhållningssätt. Göra den
vackra jugendteatern till ett
energicentrum genom att väcka
den berömda strindbergska elden till liv igen.

Lars Ring

23

SvD Scenvår onsdag 15 februari 2017

PROFIL

Anna Pettersson
Född: 1969 i Stockholm.
Yrke: Skådespelare, regissör,
blivande teaterchef.
Bakgrund: Gick ut Teaterhög
skolan i Stockholm 1993. Fick
SvD:s Thaliapris 1999 som skåde
spelare i rollen Hedda Gabler på
Stockholms stadsteater. Har även
arbetat vid Riksteatern, Dramaten
och Brunnsgatan Fyra. Uppmärk
sammad för roller i Lars Noréns
”Ett sorts Hades” och ”Personkrets
3:1” och pjäser av Kristina Lugn.
Regi: ”Fröken Julie” på Strindbergs
Intima teater 2012, där hon själv
gestaltade samtliga roller med
hjälp av livefilm, Ibsens ”Vild
anden” och ”Hedda Gabler” på
Dramaten, ”Måsen” och ”Misan
tropen” på Malmö stadsteater.
Aktuell: ”Bernardas hus”,
Kulturhuset Stadsteatern,
premiär 10 mars. Blir chef för
Strindbergs Intima teater den
1 april.

August plus Anna är sant. Anna Pettersson blir från 1 april ny konstnärlig chef på Strindbergs Intima teater vid Norra Bantorget. FOTO: LARS PEHRSON
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Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin gör regidebut med sin pjäs om drottning Kristina. Aleksa Lundberg gör rollen. Kristina var en stor kulturperson, vid hennes hov samlades Europas främsta
tänkare. Hon utvecklade också teatern genom sina internationella kontakter. FOTO: LARS PEHRSON

En revansch för transvärlden
Aleksa Lundberg får spela både vän flicka
och grov karlakarl som spottar och fiser.
”Kung Kristina” är ett drömprojekt för henne
och regidebuterande fotografen Elisabeth
Ohlson Wallin som grävt i källor om drottningen.
Med svärdet lyft kliver Kristina
ut ur biktbåset och fram mot sce
nens kant, för att en gång för alla
klyva knuten: Han är en Kung.
Hon är ingen Drottning.
– Det är en upprättelse för hela
transvärlden, vi visar att vi alltid
har funnits, säger Aleksa Lund
berg, en av få skådespelare i Sve
rige som är öppen med sin trans
identitet.
Hon är Kung Kristina i Elisa
beth Ohlson Wallins pjäs.
– Jag har haft en passion för
Kristina i hela mitt liv. Just det
där att hon inte ville gifta sig och
inte ville ha klänning kunde jag
identifiera mig med som barn,
säger Elisabeth Ohlson Wallin
som med Kung Kristina gör
teaterdebut.
Efter att i två decennier ha iscen
satt tablåer för sina barockinspi
rerade fotografier med kön, sexu
alitet och religion i fokus ville

hon göra något som rörde på sig,
som berättade hela historien.
– Jag ville få prata till punkt för
att inte bli missförstådd hela ti
den, säger hon.
Drömmen om att göra teater
om sin favorit ur den svenska his
torien låg och bubblade länge
men det var inte förrän hon träf
fade Aleksa Lundberg som allt
föll på plats, där fanns hennes
Kristina.
Vi befinner oss på Strindbergs
Intima teater vid Norra Bantorget
i Stockholm. Här satte August
Strindberg själv upp sin pjäs
”Drottning Kristina” 1908. Nu, 109
år senare, firar teatern sin hund
rade uppsättning genom att låta
Lundberg och Olsson-Wallin
göra sin tolkning av regenten, uti
från den transidentitet som Kris
tina själv gav uttryck för i brev
och andra skrifter.
– Han har blivit tolkad som en

besynnerlig kvinna i så många
århundraden, det är ingen som
riktigt vågat götta ner sig i den
queera Kristina, säger Aleksa
Lundberg.
Manuset är helt och hållet ba
serat på historiska källor. Skrifter
som visar att Kristina ville bli
kallad för ”han” och i slutna säll
skap antog ett nytt namn: ”Alex
ander”, att Kristina försökte kor
rigera sitt eget kön genom alkemi
och att Kristina hade kärleksrela
tioner med kvinnor. Kristina var
en maktmänniska, skoningslös
mot sina fiender, men också full
av kärlek, menar Elisabeth Ohl
son Wallin.
– Hon skrev passionerade brev
till de kvinnor hon älskade och
som förlöste henne i hennes
identitet som man.
Elisabeth Ohlson Wallin och
Aleksa Lundberg svajar mellan
pronomenen. En mytomspunnen
regent som varit ”hon” i historie
skrivningen i 400 år blir inte så
lätt en ”han”.
Inte minst som Kristina setts
som en felkonstruerad kvinna, så
pass att en samling forskare och
kyrkans män grävde upp hennes
lik på 1960-talet för att undersöka

hur det stod till med det biologis
ka könet.
Samma gynekolog som med
verkade vid kistöppningen skrev
underlaget till den lag som stifta
des om tvångssterilisering vid
könskorrigeringar. Det handlar
om en syn på transpersoner som
defekta, som levt kvar ända in
i våra dagar.
För att än mer lyfta kopplingen
mellan nu och då har Elisabeth
Ohlson Wallin filmat statister
i 1600-talsdräkter, alla i verklig
heten transpersoner med sina
egna berättelser om förtryck och
utanförskap, men som i föreställ
ningen blir som andar från Kris
tinas tid. Kampen för att få vara
den man är manifesterar sig ock
så i Aleksa Lundbergs gestalt

ning. Genom att spela Kristina,
en regent med en fot i varje köns
roll, får hon äntligen vara hela sig
själv som skådespelare.
– Jag får vara den lilla, väna
flickan men också en grov karla
karl som spottar och fiser. Det är
en dröm för en skådespelare men
också en revansch för mig per
sonligen eftersom jag blivit väl
digt ifrågasatt av människor som
inte förstår hur det skulle kunna
gå att vara något annat än 100
procent man eller 100 procent
kvinna på scenen, säger hon.

Jenny Aschenbrenner
Kung Kristina
Strindbergs Intima teater
Premiär 1 mars

FAKTA

Mer Kristina på scen
Sara Stridsberg skrev pjäsen
”Dissekering av ett snöfall”, som
fick urpremiär på Dramaten 2012
med Ingela Olsson som motspänstig drottning. Nu sätter Pontus
Plänge upp den med Caroline

 arrysson som Konungaflickan.
H
Premiär på Östgötateatern i Norrköping den 25 februari.
Koreografen Malin Hellkvist
Sellén gjorde en omtalad
uppsättning för ungdomar 2005,
”Kung Kristina”. 
SVD

Foto: Jan-Olav Wedin, Chefdirigent Sakari Oramo

HÖR
PASSIONEN
Rakt in i hjärtat med
Kungliga Filharmonikerna.
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DANS

Kungliga Baletten repeterar ”Half life”. Koreografen Sharon Eyal tycker om att förena grupp och individ. I själva dansen letar hon efter precision, äkthet och känslighet.
I förgrunden syns Nacho Lopez (i rött), Clyde Emmanuel Archer (i gult), Amanda Åkesson och Daniel Norgren-Jensen. FOTO: LARS PEHRSON

Sharon Eyal öser
dans ur tusen källor
Den israeliska koreografen Sharon Eyal influeras av mörka klubbar,
flammande lägereldar och barnen när hon skapar sina suggestiva verk.
Nu är hon tillbaka på Kungliga Operan med uruppförandet av ”Half life”.
I blommiga shorts och knälång
dunjacka dyker Sharon Eyal upp
i Kungliga Operans personalmatsal. Hon har varit en helg i New
York, där hennes Israelbaserade
danskompani L-E-V gett verket
”OCD Love” på Joyce Theatre.
Den 46-åriga koreografen och
dansaren är svag för Skandinavien. För kompaniet Carte Blanche i norska Bergen tog hon sina
första steg utanför Israel med de

skräddarsydda ”Killer pig” och
”Corps de walk”. För Göteborgs
operan uruppförde hon 2012
”Untitled black” (tillbaka i vår) –
och i huvudstaden blev ”Bill”
snabbt en stilfull snackis för tre
år sedan.
– För mig är er trakt väldigt extrem, både vädret och vad ska jag
säga … skärpan. Det är lite som i
Japan, säger Sharon Eyal och sveper jackan tajtare kring sig.

När vi ses har hon fortfarande
inte döpt sitt nya verk ”Half life”
för Stockholmsoperan. Antagligen något av en mardröm för en
marknadsavdelning, men för
Sharon Eyal handlar det om en
pågående process och att hitta
känslan i verket – och den brukar
inte infinna sig förrän i slutet av
repetitionsperioden.
– Det är ungefär som att namnge sitt barn innan det är fött. Det

är först när man ser och känner
barnet som man vet om namnet
är rätt.
Liksom många av Sharon Eyals
verk är det knappt timslånga
”Half life” centrerat kring en stark
grupp dansare som tillsammans
bygger upp en sorts hypnotisk,
nästan extatisk stämning. Något
som förhöjs av de monotont manande rytmerna från hennes
ständige parhäst, dj:n och musikern Ori Lichtik. En annan viktig
del i teamet är Sharons make Gai
Behar, producent och medskapare i L-E-V Dance Company.
– Gai vet exakt hur verken ska
se ut, medan jag gillar ständig
förändring. För mig handlar det
aldrig om att jämföra mina uppsättningar, utan om själva arbetsprocessen.
Många element återkommer
dock, säger hon, som tycker om
att förena grupp och individ.
Kanske är ”Half life” lite mörkare
än vanligt, funderar hon.

– Det är fullt av kontraster:
mörker mot lätthet, våldsamt
mot sårbart. Jag gillar att beskriva svårmod på lättaste sätt. Men
jag är aldrig politisk, alltid känslomässig, säger Sharon Eyal som
föddes i Jerusalem men har bott
i Tel Aviv sedan hon som 16-åring
kom in i legendariska Batsheva
Dance Company.
Tillsammans med Batshevas
konstnärliga ledare Ohad Naharin delar hon en helafton under
våren på Göteborgsoperan, vars
danskompani framför hans verk
”Max” och reprisen på hennes
”Untitled black”. Sharon Eyal var
själv medlem i Batsheva Dance
Company i 23 år, först som
dansare och sedan som koreograf.
– Även om jag var där så länge
fick jag alltid vara mig själv och
gavs frihet att skapa vad jag ville.
Jag tar fortfarande min gagaklass varje dag, berättar hon och
syftar på Ohad Naharins spridda
rörelsefilosofi.
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FOTO: LARS PEHRSON

Hederos framför musik från
nya skivan ”Pianosolos”.
Musiken illustreras live av
konstnären Waldersten.

FAKTA

Bor i Tel Aviv
Namn: Sharon Eyal.
Bor: i Tel Aviv med sambon och
kompanjonen Gai Behar och två
barn.

FOTO: LARS PEHRSON

Yrke: Koreograf och dansare.
Driver även turnerande dans
kompaniet L-E-V, vars nya verk
”Love Chapter 2” får världspremiär
på festivalen Montpellier Danse
i juli.

En konsertversion av operan
Leaves – The colour of Falling
En gripande, humoristisk och
vild upplevelse.

Sharon Eyal (överst) samarbetar ofta med dj:n och musikern Ori Lichtik.

”
Jag gillar att
beskriva svårmod på lättaste
sätt. Men jag
är aldrig
politisk, alltid
känslomässig.
På grund av ett återkommande uppumpat technobeat har
Sharon Eyals stycken ofta förknippats med ord som underground, rave och klubbkultur.
Men att hon skulle få inspiration
därifrån är något av en missuppfattning, menar hon.
– Vet du vad? Klubbar är kul,
men det är så många andra

 lement i livet som inspirerar
e
mig: barnen, kärleken, himlen.
Men också det där ursprungliga
och väldigt primitiva i att stå i en
cirkel och dansa runt elden.
Vad kräver du av dansarna?
– Att det uppstår något slags
kemi och generositet. I själva
dansen letar jag efter precision,
äkthet och känslighet. Och det
måste uppstå något flöde mer än
att bara göra min koreografi, annars blir jag uttråkad. Jag avgudar William Forsythe, han är en
stor inspiration.
Vi tar hissen upp till nian och
Stora balettsalen med sina fönster mot Stockholms takåsar. Tolv
dansare formerar sig samtidigt
som Jakobs kyrka slår två distinkta slag. Några för unisont
fingrarna över huvudet likt påfåglar, medan en annan duo dansar sig sanslöst svettig.
En av dansarna är Daniel Norgren-Jensen:

– Sharon är superproffsig och
vet exakt vad hon vill ha. Jag skulle säga att ”Half life” är ännu mer
intensiv än ”Bill”. Hon tycks ösa
ur tusen källor. Dans verkar vara
så naturligt för henne, något som
hon har ägnat hela sitt liv åt. Vad
som är roligt för mig är att Sharon också verkar ha så stor respekt för klassisk balett, säger
Daniel Norgren-Jensen.

Lars Collin

Half life
Kungliga Operan
Urpremiär 17 februari ihop
med ”De l’origine”, nytt verk av
fransmannen Olivier Dubois.
Entitled black
Göteborgsoperan
Nypremiär 13 april ihop med
”Max” av Ohad Naharin.

En storslagen afton med
en lysande slagverkare och
dubbla orkestrar.

Följ oss på ukk.se, Facebook,
Instagram och Spotify
BILJETTER: ukk.se 018-727 90 00
#uppsalakonsertkongress

28

SvD Scenvår onsdag 15 februari 2017

OPERA

Tidlös rymdrevy
när jorden går under
50 år

Eurydike är död
Protagonist
av Birgit Cullberg

av Jefta van Dinther

27-29/4 Dansens Hus
Biljetter: www.dansenshus.se

Urpremiären på Karl-Birger Blomdahls rymd
opera ”Aniara” blev en stor sensation 1959.
Och verket har inte förlorat sin aktualitet, anser
regissören Stefan Johansson. I maj sätts det upp
på Malmöoperan.
58 år efter urpremiären sätts nu
Karl-Birger Blomdahls ”Aniara”
upp i Malmö. För regin svarar
Stefan Johansson, och för honom
har ”Aniara” länge haft en speciell betydelse.
– Jag var med om genrepet på
”Aniara” i maj 1959 och det blev
en milstolpe. Då var jag tolv år.
Det gjorde ett starkt intryck på
mig och jag såg föreställningen
flera gånger. Det gör att jag har en
stark relation till själva stycket
och den ursprungliga uppsättningen.
– Min relation till verket i dag
är att det är förvånande bra musik. När den var ny hade folk
mycket synpunkter på pastischerna som finns i operan: där
fanns frälsningslåtar, jazz och
Sjostakovitj och så vidare. Men
nu hör man ju hur otroligt väl
sammanhållet det är. Då var man
inte lika van vid den typen av
splittrad musikdramatik som förebådar det postmodernistiska.
Stefan Johansson påpekar att om
det finns något klassiskt, svenskt
verk som har ännu mer att säga
i vår tid är det ”Aniara”.
– Det är också nästan den enda
svenska opera som har nått
världsrykte – trots att tonsättaren
egentligen inte tyckte om opera.
Den har undertiteln ”en revy om
människan i tid och rum”. Och på
många sätt är det faktiskt en revy:

en rad olika nummer spelas ut
mot en publik och det finns
knappt någon dialog. Jag tror att
i ordet revy ligger en nyckel till
varför stycket blev som det blev.
Poeten Erik Lindgren skrev operans text efter Harry Martinsons
långa diktepos. Han hade kokat
ner en oxe till en buljongtärning,
lär Martinson ha sagt.

”
Det var genialt
av Lindegren
att utnyttja
ordet revy – alla
visste vad det
var på 50-talet.
Stefan Johansson

– Det var genialt av Lindegren
att utnyttja ordet revy – alla visste
vad det var på 50-talet. Han valde
den formen i stället för att hitta
på kärleksduetter eller konflikter
mellan personerna som inte
finns där från början. Dessutom
fick han plats med ett par rader
av Edith Södergran, en koppling
till styckets blinda poetissa.

Rymdteknologin är en kuliss
– det viktigaste i Martinsons berättelse är det ekologiska perspektivet, framhåller Stefan Johansson.
– ”Aniara” beskriver hur jorden har blivit omöjlig att bo på.
Detta är en av de sista transporterna till Mars, och så kommer
man ur kurs och vet att man inte
kan komma fram. Jorden går under medan man är på väg ut i intet.
Bea Szenfeld har designat kostymerna till uppsättningen. Hon är
känd för sina papperskläder, som
vi bland annat kunde se i den
tv-sända Eurovisionfinalen förra
året. Dansmuseet har också haft
en stor utställning med hennes
papperskreationer, och även till
“Aniara” har hon delvis arbetat
med papper. Det knepiga var att
hitta rätt tillfälle, upptäckte hon:
– Papperet använder jag till
midsommarscenen i rymdskeppet. Till det firandet produceras
som bäst 60 hjälmar med pappersblommor.
En utgångspunkt för henne
har varit Alienfilmerna.
– Första Alienfilmen från
70-talet känns fortfarande aktuell, det var den känslan jag ville
komma åt. Inte för mycket fantasi, funktionella mjukiskläder, collegetröja, t-shirts. Det ska inte
vara rymdopera utan rymdrealism.

Bo Löfvendahl

Aniara
Malmöoperan
Premiär 6 maj

Finlandsinstitutet
är ett aktivt och mångsidigt kulturhus i centrala Stockholm

I programmet hösten 2017:
Fre 17/2 Jazzkonsert med Joonas Haavisto Trio
Tors 9/3 Författarkväll med Peter Sandström
Sön 12/3 Teater: Punainen viiva med Red Nose Company
Ons 15/3 Vernissage: Meeri Koutaniemi
Tors 20/4 Film på Zita: Udda vänner
Lör 29/4 Finntastic Festival, med bl a tre konserter, kl. 18-24!
Ons 31/5 Mannerheim 150 år

Red Nose Company

Joonas Haavisto Trio

Meeri Koutaniemi

Finntastic

Finlandsinstitutet Snickarbacken 4/Birger Jarlsgatan 35 Stockholm
Biljetter & info tel 08-545 212 00

www.finlandsinstitutet.se

FLER FÖRESTÄLLNINGAR I VÅR:
FRÖKEN JULIE
ETT LIV MED ELTON JOHN
ELLEN KEY OCH LJUSET PÅ STRAND
MÄRTA -GIFT SÖDERBERG

BOKA PÅ
076-811 27 77
INFO@VADSTENANYATEATER.SE

VADSTENANYATEATER.SE

29

SvD Scenvår onsdag 15 februari 2017

Nypremiär
25 feb

Spelas 25 feb–8 april
på Stockholms Improvisationsteater
www.impro.a.se

NORÉN

IMPROVISERAD

Hamlet

Dåren är tillbaka
av William Shakespeare
regi / koreografi
Örjan Andersson
Premiär 4 mars 2017

Anne Teahan fixar en av de 60 blomsterhjälmarna som Bea Szenfeld designat för ”Aniara”, en kreation av papper.
FOTO: MAGNUS STRÅBERG

Regissören
Stefan Johansson sätter upp
”Aniara” på
Malmöoperan
den 6 maj. FOTO:
TORGNY NILSSON

www.folkteatern.se

Kungliga Svenska Balettskolan
söker Konstnärlig chef

KUNG KRISTINA
NG KRISTINA

PREMIÄR 1 MaRs
REgI ElIsabEth
OhlsOn WallIn
KRIstIna
– alEKsa
lundbERg

barnhusgatan 20, 08-20 08 43
strindbergsintimateater.se

FÖRSVINNANDET
av Peter M. Floyd
på Dalateatern, Falun och på turné i Dalarna
www.dalateatern.se

läs mer på www.kungligasvenskabalettskolan.stockholm.se
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TEATER

Per Sandberg spelar Polonius, vars självupptagenhet provocerar Hannes
Meidals Hamlet. FOTO: LARS PEHRSON

Simon Reithner och Alexander Ohakas slåss om skallen, som i Teater Galeasens version dock inte härrör från

Hamlet har hamnat
i politisk depression
Två Hamlet, två tolkningar. Teater Galeasen
skippar Shakespeare i en aktuell berättelse om
vad som sker med rättvisan när sanningen
förflyktigats. På Folkteatern Göteborg får
prinsen dansa i sitt mentala fängelse.
Att Shakespeares ”Hamlet” rimmar väl med vår tid är ett dystert
faktum. I vår spelas tragedin
i olika utföranden på flera av landets scener. Någonting är definitivt ruttet, om än inte i konungariket Danmark så lite varstans på
andra håll. Den som söker efter
en maktgalen kung och dunkla
konspirationer lider inte direkt
brist på inspiration.
– Vi började med det här långt
innan någon trodde att Trump
ens hade en chans, långt före

brexit. Vi började med själva känslan, men tiden har rusat fortare ur
led än så, säger skådespelaren
Hannes Meidal, som tillsammans
med regissören Jens Ohlin står för
en helt ny text på blankvers som
har premiär på Teater Galeasen i
ett samarbete med Dramaten.
Deras ”Hamlet” är en berättelse
om vad som sker med rättvisan
när sanningen förflyktigats. När
orden förvrids och verkligheten
lämnas öppen för tolkning. Här

får Claudius vara en demagog
med storhetsvansinne, vars självförhärligande retorik är lätt att
känna igen (”Jag älskar Danmark,
det finns ingen som älskar Danmark så mycket som jag”, utbrister han i ett tal).
En av de första tankarna när de
påbörjade sin bearbetning gick till
den nyligen bortgångne professorn Hans Rosling. Han som, när
den europeiska flyktingkrisen var
som mest akut, gick ut till försvar
för det vetenskapliga förnuftet.
– Han stod för tanken om att
information och klartänkthet
kan lösa saker. Det känns nu som
en svunnen tid, även om det bara
var ett och ett halvt år sedan, säger Jens Ohlin.
Hannes Meidal tillägger:

– Allt det där vi i min generation aldrig behövt försvara, det
som vi sett som underförstått
i mänsklig interaktion, är plötsligt inte det. Det är andra spelregler som gäller. Och det har gått så
himla fort, den där känslan av att
man inte hinner ikapp tiden.
Om Claudius solar sig i glansen
från sin egen förträfflighet tycks
prinsen av Danmark ha gått från
melankoli till politisk depression.
På Galeasens scen representeras
han av den enda rekvisita som
finns där under mitt besök: en elrullstol av äldre slag, placerad
mitt på scengolvet. I pjäsens öppningsscen sitter prinsen stum
i den med ryggen vänd mot publiken, tvivlande inför sin egen roll
i spelet om kungatronen.
”Ord tjänar inte längre något
till. Vi är förbi dem. Ord förändrar inget”, lyder en replik.
– Man kan fråga sig när språket hjälper eller stjälper oss –
sanningen tycks inte så viktig
längre. Ursituationen i ”Hamlet”
är teatern-i-teatern där Claudius
ställs inför sitt brott och visar sin
skam. Men när fienden är skam-

lös och inte går att komma åt, hur
beter man sig då?, undrar Hannes Meidal, som också gestaltar
Hamlet på scenen.
Den enda som tycks nå fram till
prinsen i hans drömvärld är en
gestalt som kallas Barnet. Hon
presenteras som Polonius dotter
och är på så sätt lätt att se som en
variant av Ofelia, som annars
saknas i den här bearbetningen.
– Vi funderade över vad vi skulle göra med Ofelia, och här får
hon vara den friska människa
som Hamlet får stå till svars inför.
Det var när du Hannes sade så –
”kanske är det ett barn?” – som
jag såg parallellen till mitt eget

”
När fienden är
skamlös och
inte går att komma åt, hur beter
man sig då?
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»ömsint, vemodigt och roligt.« SvD
»…ett underbart humoristiskt scenstycke« DN
»mycket sevärt.« UNT

Jens Ohlin, regissör. FOTO: LARS PEHRSON

>>SPELAS TOM 19/4 PÅ STORA SCENEN

>>LÖ WENSKÖLDSKA
RING EN − TRILOGIN
EN HISNANDE ÖDESSAGA

Hannes Meidal (Hamlet) får en hurring av
Monica Stenbecks mamma Gertrud.
FOTO: LARS PEHRSON

narren Yorrick. FOTO: LARS PEHRSON

föräldraskap. I den rollen kan jag
ju syssla med mina grubblerier,
men schackrandet med sig själv
blir så tydligt inför ett barn. Det
kan bli så genomskinligt när man
försöker sig på förklaringar av
världen som inte riktigt stämmer,
säger Jens Ohlin.
På andra håll i landet görs andra
versioner av Shakespeares klas
siska drama: Turteatern ger
Heinrich Müllers ”Hamletmaski
nen” och på Folkteatern i Göte
borg gör koreografen Örjan An
dersson en ”Hamlet” i gränslan
det mellan dans och teater.
Andersson karakteriserar
uppsättningen som bitvis klaus
trofobisk.
– Pjäsen utspelar sig ju i ett
slott som Hamlet beskriver som
ett fängelse. Hans mentala situa
tion är liknande: han fastnar
i tankegångar som han inte kom
mer ut ur, säger han.
Uppsättningen baserar sig på
en nyöversättning av Magnus
Lindman, som har tagit sig an
texten med viss lekfullhet. Örjan
Andersson, väletablerad i dans
världen, gjorde sin debut som tal

teaterregissör med en hyllad
uppsättning av ”Werther” på
Dramaten/Elverket 2013.
– Som koreograf har jag kan
ske lite större vana att arbeta
rumsligt är att fokusera på själva
scenerna och språket. Orden blir
så att säga … inte sekundära, men
det är inte de jag börjar med. Vi
skulle kunna ta bort texten och
den skulle kunna fungera som ett
dansverk. Det är väl det som skil
jer mina föreställningar från an
dra verk, säger han.
Att arbeta med både dansare
och skådespelare ser han som en
fördel.

– Skillnaden mot rena dans
föreställningar är att det gäller
att hitta en balans mellan det fy
siska och texten. Lyckas det så
uppstår en bra dynamik. Då kan
man varva det kroppsliga berät
tandet med ord, som ju av natu
ren är mer statiska och stillastå
ende.

Henrik Sahl Johansson
Hamlet
Folkteatern Göteborg
Premiär 4 mars
Teater Galeasen
Premiär 7 mars

D E S S U T O M : SPELMAN PÅ TAKET, VERKLIGHETENS FOLK,
L I V E T K O M SÅ PLÖTSLIGT, KRIG PÅ FJÄRDE VÅNINGEN,
D O K T O R G L AS, REAL TALK, NATTENS GUDINNA, LÅNGT
H Ä R I F R Å N , ENSAM BLAND ANDRA, CIRKUS CIRKÖR: LIMITS,
G Ä S T S P E L + KONSERTER + MASSA ANNAT

>>PREMIÄR 26/4 PÅ STORA SCENEN

Javier Perez och Ardalan Esmaili provar Nina Sandströms kostymer i en
workshop under repetitionerna av ”Hamlet” på Folkteatern i Göteborg.
FOTO: FOLKTEATERN

UPPSALA>>>>
STADSTEATER

BILJ/INFO: 018-14 62 00 WWW.UPPSALASTADSTEATER.SE
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Varför blir en ung
människa jihadist?
Med ”Jihadisten” vill regissören Johan Gry
diskutera varför ungdomar radikaliseras. Pjäsen
har premiär i Göteborg samtidigt som Elfriede
Jelineks ”Raseri”, om terrorism, spelas i Borås.

Regi Shari Sabel Strandmark
Premiär 10 mars / Biljetter ungaklara.se
Med stöd av Kulturrådet, Postkodlotteriets Kulturstiftelse,
Stockholms läns landsting och Stockholms stad

UNGA KLARA

Det hela började med att Johan
Gry och vännen Wahid Setihesh,
troende muslim uppvuxen i Angered och med djupa kunskaper
om hedersrelaterat våld och förtryck, först skrev för Radioteatern. ”Jihadisten” handlar om Ilias, en ung svensk som radikaliseras och åker till kriget i Syrien.
Men terrordådet mot den
franska satirtidningen Charlie
Hebdo i Paris i januari 2015 fick
Radioteatern att tveka inför att
sätta upp pjäsen. Istället blev det
Göteborgs stadsteater som gav
duon samt dramaturgen Joel
Nordström i uppdrag att skriva
en längre, fördjupad version.
– Vi vill ge fysisk gestalt till en
ung mans väg in i en radikal rörelse. Hans vilsenhet, känslan av
att vara misslyckad i en segregerad miljö – det är oftast i den miljön som IS hämtar sina rekryter,
konstaterar Johan Gry.
Han hoppas att pjäsen ska lyfta fram individen bakom schablonbilden av en ”terrorist”.

– Att förstå varför en ung människa dras till extrema rörelser är
en förutsättning för att kunna
göra något i grunden. Om vi avhumaniserar de här personerna
till fiender, så tar vi ju efter det vi
vill motverka och ökar klyftorna.
Det handlar om samma mekanismer som får människor att ansluta sig till sekter eller våldsbejakande högerextremism.
Ilias har familj, flickvän, kompisar, kontakt med handläggare
på Arbetsförmedlingen och med
en imam. Ändå väljer han att åka
iväg och kriga för IS.
– Det är ett vandringsdrama
där han erbjuds olika valmöjligheter. Föreställningen rättfärdigar inte hans handlingar utan vill
visa att individen i grunden alltid
har ett val, säger Johan Gry, som
tror att drömmen om att bli hjälte i sitt eget liv, skapa mening i det
som känns meningslöst, är en
förklaring till jihadismens attraktionskraft.
– För mig handlar det här ock-

så om mitt intresse för maskulinitet. Det är en överskrift för nästan allt våld i samhället. Våld
handlar om makt och kontroll.
Men när det gäller mansrollen är
jag optimist, om vi tar problemen
på allvar så är det på sikt möjligt
att förändra inställningen.
Varje föreställning ska följas av
samtal med inbjudna representanter från en muslimsk församling och det offentliga samhället.
– Vi har ett upplysningssyfte,
att diskutera islam, vad det står
för och vilka tolkningar som omfattas av flertalet muslimer.
Att Johan Gry själv är en vit,
medelålders, svensk man som
ger sig in i hetluften är förstås något han funderat på.
– Jo, men om man sysslar med
teater kan man inte bara vara inlåst i en bur och tro att man inte
kan gestalta något annat än det
man är. Det här har krävt mycket
research och utan Wahid hade
jag varit tveksam till att göra det.

Anna Ångström
Jihadisten
Göteborgs stadsteater
Urpremiär 22 mars

PREMIÄR 9 SEPTEMBER 2017

BILJETTER: GOTALEJON.SE · GÖTA LEJONS KASSA 08 - 505 290 00
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SYNLIGGÖR
DE OSYNLIGA

Wahid Setihesh och Johan Gry är två av manusförfattarna till ”Jihadisten”
som spelas på Göteborgs stadsteater. FOTO: JONAS KÜNDIG

PREMIÄR FÖR JELINEKS ”RASERI”
I vår är det även nordisk premiär
för Elfriede Jelineks pjäs ”Raseri”,
som hade urpremiär förra året i
München. Temat terrorism och fanatism genomsyrar flera av Nobelpristagarens alster. Hon påbörjade
pjäsen i januari 2015, efter dådet
mot satirtidningen Charlie Hebdo
i Paris. I november samma år kom
attacken mot Bataclan och i mars
2016 massakern i Bryssel.

Pjäsens ämnen är flyktingkris, nationalism och den vrede och rädsla
som riskerar att förgöra världen –
allt speglat mot det klassiska grekiska hämnddramat. För iscensättningen svarar den prisade
regissören Melanie Medelind,
som redan har orkestrerat några
av Jelineks ordkaskader till framgångsrika uppsättningar.
Borås stadsteater 11/3

PREMIÄR IDAG! SPELAS T O M 26 MARS.
Recitatörer: LILL LINDFORS, BJÖRN KJELLMAN & ASTRID ASSEFA
Musik: Lars-Erik Larsson, Lelo Nika (trad), text: Hjalmar Gullberg
Regi: Malin Stenberg. Musikalisk ledning: Marie Rosenmir
BILJETTER: folkoperan.se eller 08-616 07 50

Om att vara 14 år
Urpremiär 17/3 Backa TeaTer
Alexandra Pascalidou tar oss med på en omtumlande resa.
En storslagen föreställning fylld av tragik, komik och musik.
Av JohAnnA LArsson, LindA WALLgren, stefAn Åkesson & ensembLen
regi JohAnnA LArsson

www.backateater.se

Urpremiär 10/2 Stora Scen

Premiär 24/3 Stora Scen

Av ALEXANDRA PASCALIDOU Regi ANNA ULÉN

Av ANTON TJECHOV Regi ANJA SUŠA

www.stadsteatern.goteborg.se
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TEATER

Möte mellan starka viljor. Ann Petrén och Claes Malmberg spelar huvudrollerna i ”Hemsöborna” på Kulturhuset Stadsteatern. Här provar de
kostymerna, signerade spanjoren Alex Tarragüel som även står för scenografin. FOTO: LARS PEHRSON

Naturkrafter på stora scenen
Ann Petrén och Claes Malmberg spelar änkan
Flod och fastlänningen Carlsson i ”Hemsöborna”.
130 år efter utgivningen gör Strindbergs roman
om naturens kraft entré på Kulturhuset Stads
teatern.
”Han kom som ett yrväder en
aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen.”
Ingen tv-serie kommer antagligen någonsin att slå tittarsiffrorna för ”Hemsöborna” med sin
odödliga inledningsfras. 4,8 miljoner tittare bänkade sig framför
Sveriges enda tv-kanal i slutet av
1960-talet när Sif Ruud som Madam Flod och Allan Edwall som
den uppåtsträvande värmlänningen Carlsson tog plats i folkhemmets ännu isolerade medielandskap.
Mager var även odlingsjorden
på Kymmendö i den stockholmska arkipelag som inspirerade
August Strindberg till ”Hemsöborna” 1887 – trots att han skrev
romanen långt bort i Alperna.
Den vilda, otämjbara naturen är
också en av ingångarna när
schweiziske regissören Stefan

Metz tar sig an Strindbergs kanske mest folkliga verk.
– Något av det som slog mig
var den levande beskrivningen av
naturen, av jordbruket och fisket.
Naturens kraft har en sådan stor
roll i romanen, säger Stefan Metz
som själv bott de senaste 16 åren
i Spanien.
Att läsa ”Hemsöborna” var för
regissören att gräva i sin egen
historia. Stefan Metz är uppväxt
och fick sin teaterskolning i Basel, men tillbringade sommar
loven hos farföräldrarna i den
väldiga Arosadalen i kantonen
Graubünden där bönderna tvingas odla längs de hisnande branterna.
– Att ständigt vara tvungen att
förhålla sig till naturen är något
jag har i mina gener. När jag kom
ut till Kymmendö, för övrigt da-

gen innan den stora snöstormen,
kände jag direkt igen mig i det
hårda livet att överleva som jordbrukare. Det är ingen självklarhet att föra över boken till scen
och hitta uttrycken för landskapet och karaktärerna, men jag
har underbara skådespelare till
min hjälp och vi har väldigt kul.
Ann Petrén och Claes Malmberg
har slagit sig ner med varsin
kaffemugg i Stadsteaterns varma
soffa. Framför dem ligger vårens
programtidning, med duon på
omslaget. Teatern satsar stort på
”Hemsöborna”.
– När vi träffade teaterombuden gick det ett sus när vi berättade om ”Hemsöborna”. Romanen verkar ligga djupt i folk
själen. För mig är det här ett drama med komiska situationer som
man kan välja att spela på många
sätt, säger Claes Malmberg som
gör sin debut på Kulturhuset
Stadsteatern.
Ann Petrén tycker det är roligt
att erövra stora scenen med berättarteater.
– Egentligen är jag inget stort

fan av Strindberg, jag har ju liksom kämpat mot honom genom
att spela många av de kvinnliga
dramatiker som hamnade i skuggan av Strindberg. Men jag har
stort förtroende för att Stefan
Metz formmässigt ska ro uppsättningen i land. Han är otroligt
förberedd men samtidigt öppen
på repetitionerna. Så är det förstås roligt med Claes. Vi har så
olika erfarenheter, säger Ann
Petrén.
Varför tror ni pjäsen spelats så
sällan?
– Överföringen från roman till
dramatik är inte helt lätt. Många
har utgått från folklustspelet.
Men ”Hemsöborna” innehåller
ett spektrum av mänskligt beteende, svarar Ann Petrén.
Claes Malmberg tillägger:
– Jag har gjort mycket privat
teater och komedier men ser
framför allt vår uppsättning som
en berättelse om människans uppgång och fall, om kärlek och död –
ett drama mellan humor och djup
tragik utan bryggor. Det går så
snabbt, precis som i livet. Carlsson

köper allt av den nya tiden. Han är
lite förmer, samtidigt som han är
en väldigt liten person.
Ann Petrén menar att man
i romanen så tydligt känner hur
den nya tiden otåligt väntar på att
ta plats. Och som tidlös fond anas
hela tiden konflikten mellan stad
och land.
– En intressant sak är Madam
Flods resa från omyndig via myndig till omyndig igen – kvinnor
blev ju omyndiga vid äktenskap
på den tiden. Folket på gården
accepterar inte en kvinna som
arbetsledare. Sedan drabbas hon
av passionen. Och det kan ju få
vem som helst att gå över gränsen, eller över sin värdighet åtminstone, säger Ann Petrén som
efter ”Hemsöborna” i höst förvandlas till ”Den tatuerade änkan” på Scalateatern.

Lars Collin

Hemsöborna
Kulturhuset Stadsteatern
Premiär 17 mars
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GÅ HIT, DANSA HEM
HOFESH SHECHTER
BARBARIANS 10 & 11 MAR

Premiär 26 april på Uppsala Stadsteater. FOTO: NORRLANDSOPERAN

Löwensköldska ringen
blir helafton i Uppsala
Uppsala stadsteater avrundar
våren storslaget med att sätta
upp hela ”Löwensköldska ringen” av Selma Lagerlöf. Hon skrev
romantrilogin med ”Löwensköldska ringen”, ”Charlotte
Löwensköld” och ”Anna Svärd”
på 1920-talet.
Den handlar om en släkt
drabbad av det förgångnas förbannelse och brott, om högmod
och känsla av undergång. Regis-

sören Anna Azcárate har skrivit
manus ihop med Camilla Blomqvist och fastnat för Selma
Lagerlöfs insikter i människans
ljusa och mörka sidor – det blir
en helafton på teatern.

ANNA ÅNGSTRÖM
Premiär på Uppsala stadsteater
den 26 april, med endast fyra
föreställningar. Uppsättningen
återkommer i höst.

NorrköpiNgs
symfoNiorkester
Ur vårens program
UNik fioLkoNsert

Fredag 3/3 kl 19 Linköping
Lördag 4/3 kl 15 Norrköping
Kodaly Danser från Galánta
Maier-Röntgen Violinkonsert
Dvořák Symfoni nr 8
Dirigent Antony Hermus
Solist Claudia Bonfiglioli violin

LA BoHÈme

Torsdag 30/3 kl 19 Norrköping
Puccini La Bohème, konsertant
Dirigent Stefan Solyom
Solister Elin Rombo, Susanna
Stern, Jonas Degerfeldt m fl
från Kungliga Operan

keJsArkoNserteN

Torsdag 6/4 kl 19 Norrköping
Fredag 7/4 kl 19 Linköping
Beethoven Pianokonsert nr 5
Prokofjev Symfoni nr 4
Dirigent Michail Jurowski
Solist Sofja Gülbadamova piano

VÄrLDssoprAN mALiN Byström
Lördag 22/4 kl 15 Norrköping
Brahms Tragisk uvertyr
R Strauss Slutscenen ur Salome
Tjajkovskij Symfoni nr 2
Dirigent Elim Chan
Solist Malin Byström sopran

Pumpande bas och discorök
med en av Storbritanniens
mest hypade koreografer.

AMBRA SUCCI

STRIVING TO ACHIEVE 23–25 MAR

BoWie iN BerLiN

Lördag 6/5 kl 19 Norrköping
En exposé utifrån albumen Low,
Heroes och Lodger.
Dirigent & arrangör Hans Ek
Solister Magnus Carlson, Moto Boy,
Jennie Abrahamson

kLAssiskt och NyskriVet

Torsdag 11/5 kl 19 Norrköping
Respighi Le fontane di Roma
B T Andersson Violinkonsert ”Hommage
till Michelangelo”, uruppförande
Korngold Symfoni i Fiss
Dirigent B Tommy Andersson
Solist Paul Waltman violin

Ösig streetdans om
att aldrig ge upp.

Läs mer och ladda ner hela programmet på

www.norrkopingssymfoniorkester.se

CRAZY ARTIST
MOVEMENT

www.dansenshus.se
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KRITIKERNA VÄLJER

Våra mesta
måsten i vår

LARS RING

OPERA

BO LÖFVENDAHL

MUSIK

DAN BACKMAN

Israelisk utmanare 1
Grupp, massa, ritual – och så in
dividen mitt i det suggestiva flö
det. Det brukar vara element i is
raeliskan Sharon Eyals verk. Här
matchas hon av fransmannen
Olivier Dubois, även han gör ett
nytt verk. Kungliga Operan 17/2.

Israelisk utmanare 2
Sharon Eyal och Gai Behar är
även aktuella med reprisen på ur
starka ”United black”. Lämpligt
nog delar det kväll med mästaren
Ohad Naharins verk ”Max”, ska
pat för Batsheva Dance Company
2007. Göteborgsoperan 13/4.

Musikalens utmanare
Cristina Caprioli fascineras av
musikalens underhållningskraft.
Med avstamp i ”A chorus line”
gör hon ”A line up”; en rad dansa
re från olika håll får skildra täv
lingskultur och jakt på uppmärk
samhet. Norrlandsoperan 26/4.

Starkt om
terrordåd

Groteska
djurexperiment

Provokativ
snuskrevy

Förort 1
En ung terrorist mejar ner en kör.
Prästen Klara blir besatt av att
förstå pojkens handling. Olof
Hanson har iscensatt skotten
David Greigs pjäs starka drama
”Verkligheten”. Kulturhuset
Stadsteatern Vällingby 10/3.

Förort 2
Rikard Lekander och Andreas
Boonstra har dramatiserat en
bok av HG Wells. Doktor Moreus
skapar en befolkning som är
djur med groteska utseenden.
En dag dyker en främling upp...
Moment:teater, Gubbängen 25/3.

Förort 3
Nils Poletti som fick SvD:s Thalia
pris förra året är också del av
frigruppen Hej vad det svänger
i kyrkan, som iscensätter provo
kativa revyer, denna gång med
undertiteln Politiska snuskbarn.
Turteatern, Kärrtorp 10/4.

Strindbergsk
tragedi

Hedersproblem
på landsbygden

Familj kommer
ut ur garderoben

Familjedrama 1
Ture Rangströms “Kronbruden”
efter August Strindbergs tragedi
har drag av ”Romeo och Julia”.
Har kronbruden verkligen rätt att
bära oskuldens symbol? Och vem
dödade barnet? Konsertant fram
förande. Göteborgsoperan 26/2.

Familjedrama 2
Liksom ”Kronbruden” handlar
Leoš Janáčeks ”Jenůfa” om heders
problematik på landsbygden och
ett dränkt spädbarn. Den gripan
de operans originaltitel är egent
ligen ”Její pastorkyňa”, ”Hennes
styvdotter”. Kungliga Operan 18/3.

Familjedrama 3
Alison Bechdels ”Fun home”
bygger på hemligheter i hennes
egen familj. Det är inte bara hon
själv som har en garderob att
komma ut ur, visar det sig. Utspe
lar sig kring en begravningsbyrå.
Kulturhuset Stadsteatern 21/4.

Många nya
jazzvänner

Bäst framför
en publik

Man bara måste
gunga med

Oetablerad
Sångerskan och pianisten Sarah
McKenzie är ett i Sverige oetable
rat namn. Nya albumet ”Paris in
the rain” är dock så lysande att
hon lär få många nya jazzvänner
när hon kommer med sin kvartett.
Konserthuset 24/2.

Igenkännbar
Ingen sjunger som Lisa Ekdahl.
Vare sig det handlar om vispop,
bossa eller jazz är hon direkt
igenkännbar. Allra bäst är hon
på en scen framför en publik,
egensinnet går inte fram lika bra
på albumen. Cirkus 20/3.

Uppdaterad
Bruno Mars har kanske inte så
mycket nytt att komma med.
Men uppdateringen av 80-tals
soulen på det senaste albumet
”24K Magic” är så snyggt gjord
att man bara måste gunga med.
Ericsson Globe 20/5.

Cristina Caprioli.

FOTO: LINUS SUNDAHL-DJERF

TEATER

Tävlingskultur
som underhåller

Nils Poletti.

FOTO: ELENA SEIBERT

ANNA ÅNGSTRÖM

Repris på
urstarkt verk

Alison Bechdel.

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

DANS

Individen mitt
i gruppen

FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Provokationer, gruppdynamik, tävlingskultur, hedersvåld
– och så riktigt skönt gung. Här är tolv av premiärerna och
konserterna som SvD:s kritiker ser fram emot i vår.

Lisa Ekdahl.

VÅRENS UPPLEVELSER HITTAR DU PÅ
”STORSLAGET
”RYSLIGT BRA ...Gripande och vackert”

2EN T ER TA IN & VICK Y NÖ JE SPRODUK T IONS UPPSÄT T NING AV

...Jöback visar sin klass
för svenska publiken”AB

”DUNDRANDE

”HELT SJUKT

...effektfullt ...fascinerande”DN
i överdådig musikalkaramell”SVD

EXP

Exp

”SUCCÉMUSIKAL ...SUVERÄNT
”JÖBACK STRÅLAR

SUCCÉ”

ROLIGT”

”LYSANDE
FANTOMEN”

DN

UNT

”MYCKET KOMIK

”EMMI BLÄNDAR SOM CHRISTINE”

P1 KULTURNYTT

RIKTIGT HÖG NIVÅ”SVD

”MÄSTERLIG”

AB

andrew lloyd webber’s originalmusikal på svenska
peter jöback i rollen som The Phantom
ABSOLUT SISTA CHANSEN ATT SE SUCCÈN. SPELAS ENDAST TOM 14 MAJ!

LINUS WAHLGREN SAMANTHA GURAH PER ANDERSSON
STOR ENSEMBLE OCH ORKESTER REGI & ÖVERSÄTTNING ANDERS ALBIEN KOREOGRAF SIÂN PLAYSTED

bilj: ticnet.se. 077-170 70 70. mer info: www.phantomoftheopera.se

STORT PUBLIKTRYCK - SPELAS I VÅR PÅ CHINA TEATERN!

Presenteras av 2Entertain, Vicky Nöjesproduktion & Sinclair Entertainment i samarbete med The Really Useful Group
Original London production by Cameron Mackintosh and The Really Useful Theatre Company Limited

V I C K Y N ÖJ E S P R O D U K T I O N & 2 E N T E R TA I N P R E S E N T E R A R

2ENTERTAIN PRESENTERAR I SAMARBETE MED LIVE NATION, KRALL ENTERTAINMENT & UNITED STAGE

”IMPONERAR
STORT”ABAB
ER
SÄKER
ICKSÄK
”PR
”PRICK
SVD
Y”SVD
REVY”
ARSREV
OSC
OSCARS

ROBERT GUSTAFS SON & DAN EKBORG

"DANNY LEVERERAR EN

”GAPSKRATT...
EXP
po”EXP
tempo”
ii högt
högt tem

FULLTRÄFF!"

/AB

"DANNY SAUCEDO HAR
ÄNTLIGEN HITTAT HEM"/EXP

"DET VAR ALLDELES

BRILJANT!"
/MIX MEGAPOL

DINNER CLUB
REGI: FREDRIK ”BENKE ” RY DMAN / MANUS: MAR TIN LUUK

ROBERT GUSTAFSSON
DAN EKBORG
SANNA NIELSEN
RACHEL MOHLIN

HAMBURGERBORS.SE

PRESENTERAS AV 2ENTERTAIN

DANSARE &
STOR ORKESTER

O M 19/3!
PUBLIKSUCCÉN FORTSÄT TER - BILJETTE R T

BILJETTRUSNING - NYA DATUM SLÄPPTA!
BIL JE T TER:

VANNA ROSENBERG
KIM SULOCKI

Biljetter:

tel 08-20 50 00. www.oscarsteatern.se

PRESENTERAS AV 2ENTERTAIN
OCH SATELLITE LIVE AB

PRESENTERAS AV 2ENTERTAIN
OCH SATELLITE LIVE AB

100% OLD TIME ENTERTAINMENT

SVENNE HEDLUND
EXKLUSIVT GÄSTSPEL
16/3 – 8/4

SVERIGEPREMIÄR IMORGON!
SPELAS TOM 11/3
Bilj:

0771-13 43 00

Bilj:

0771-13 43 00

Ann-Louise Hanson, Siw Malmkvist,
Barbro ”Lill-Babs” Svensson

EXKLUSIVT GÄSTSPEL
28/4 – 7/5
Bilj:

0771-13 43 00

WALLMANS.SE

Oscars
T EAT ER N
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KALENDARIUM

På svenska scener i vår
En drottning som blivit feminist-ikon, koreografer som utmanar
oss, en ny musikal om revykungen Karl Gerhard och massor av
musikaliska stjärnor. SvD Scenvår ger en tiosidig orientering
i vårens utbud. Reservation för ändringar.
TEATER
FEBRUARI
15
Ankomsten
KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

Gästspel från Teateri, Jönköping.
En magisk pjäs av Shaun Tan,
regi Thaddeus Phillips.

18
Stormen
RIKSTEATERN, NORRTÄLJE

Örebro länsteaters tolkning av
Shakespeares poetiska upprors
drama, regi Michael Cocke.

Avsked
UNGA KLARA

25
Dissekering av ett snöfall

2
Här och nu

ÖSTGÖTATEATERN, NORRKÖPING

TYST TEATER/RIKSTEATERN,
STOCKHOLM

Pontus Plænge regisserar Sara
Stridsbergs pjäs om drottning
Kristina.

Glädjen eller
Småprat i svartvitt
HELSINGBORGS STADSTEATER

Multikonstartisten Charlotte
Engelkes om Ingmar Bergman.

28
Mördar-Anders
och hans vänner
LÄNSTEATERN GOTLAND, VISBY

Jonas Jonassons skröna om
människor bortom folkhemmet.

MARS

Två aktörer utforskar fem
element med kroppar och
teckenspråk.

3
Århundradets kärlekskrig
KULTURHUSET STADSTEATERN

Nora Nilsson dramatiserar
Ebba Witt-Brattströms
äktenskapsroman.

Da-da-da
MARIONETTEATERN
KULTURHUSET STADSTEATERN

Titta! Lyssna! Känn! Helena Nils
son riktar sig till en bebispublik.

Vad gör vi här?
MALMÖ STADSTEATER

Ingen är perfekt
BORÅS STADSTEATER

Komedi om en medelålders
statistiker av Simon Williams,
regi Bengt Larsson Heppling.

Stenjätten
REGIONTEATERN BLEKINGE
KRONOBERG, VÄXJÖ

Folklustspel om den svenska
allmogen, regi Rickard Turpin.

Darling Dorotea
VÄSTERBOTTENSTEATERN,
SKELLEFTEÅ

Vad skulle hända om Norrland
bröt sig loss? Manus, regi Bobo
Lundén.

5
Den stora ensamheten
TEATER HALLAND

Pjäs av Johan Friberg om
existentiell ensamhet.
På scenen Petter Heldt.

Elin Skärstrand och Kristian Hall
berg. Nio fristående berättelser
om nio livsförändrande avsked.

1
Kung Kristina

Jag ringer mina bröder

Aleksa Lundberg om uppbrott
och identitet, regidebut Elisabeth
Ohlson Wallin.

De andra

7
Hamlet

ANGEREDS TEATER, GÖTEBORG

TEATER GALEASEN

Allt som är värt

Christofer Bocker undersöker
migration och identitet,
regi Ulrich Hillebrand.

Jens Ohlin och Hannes Meidal
nytolkar och helrenoverar
Shakespeares arketypiska
hämnddrama ”Hamlet”.

OKTOBERTEATERN, SÖDERTÄLJE

Jonas Hassen Khemeris pjäs om
hotkänslor och akut utanförskap.

22
Fotografi 51
PLAYHOUSE TEATER

Anna Zieglers pjäs om Rosalind
Franklin som avslöjade DNA:s
gåta, regi Elisbet Klason.

Kriget har inget
kvinnligt ansikte
GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER

STRINDBERGS INTIMA TEATER

RIKSTEATERN, VARBERG

En komedi om självmord kallas
denna barnpjäs av engelsmannen
Duncan Macmillan.

Killarna
KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

Ögonblicksteatern från Umeå gäs
tar med en pjäs om maskulinitet.

Dramatisering av Nobelpris
tagaren Svetlana Aleksijevitj bok.

Drömmen om Marbella

23
Molnens bröder

Om unga narkomaner av
Kristoffer Berglund.

TEATER VÄSTERNORRLAND,
SUNDSVALL

Dockdokumentär av Erik
Holmström och Sofia Westerlund
om meningen med skolan.

4
Hamlet
FOLKTEATERN GÖTEBORG

Vem är Hamlet? Konstnär,
orm, vän, idiot?. Regi och koreo
grafi Örjan Andersson.

Liv Strömquist
tänker på dig
NORRBOTTENSTEATERN, LULEÅ

Kompromisslös, skruvad och
analytisk humor, regi Kia Berg
lund.

UNG SCEN ÖST, LINKÖPING

Ungdomspjäs av Lidija Paizovic
om en färd till det som då var
Jugoslavien, regi Astrid Assefa.

The sexual contract
UNGA KLARA

Åtta situationer om hur
patriarkatet uppstod. Text,
regi Shari Sabel Strandmark.

Bernardas hus

DRAMATEN

Barbro Lindgren skildrar
människor på hospital. 1920-tal,
Lars Rudolfsson blandar med jazz.

KULTURHUSET STADSTEATERN

Anna Pettersson tolkar Lorcas
bitska och vassa klassiker om
social kontroll.

24
Livläkarens besök

Verkligheten
KULTURHUSET STADSTEATERN
VÄLLINGBY

MALMÖ STADSTEATER, HIPP

Johanna Garpe regisserar åter
P O Enquist pjäs om danska
frihetsaposteln Struense.

Pjäs av skotten David Greig
om ett blodigt terroristdåd,
regi Olof Hanson.

Norrtullsligan

Får jag finnas för dig?

KULTURHUSET STADSTEATERN
SKÄRHOLMEN

Carolina Frände gör teater
av Elin Wägners berömda bok
som också blev film.

10
Pappas bil

DALATEATERN, FALUN

Skådespelarna och dockorna i Vad gör vi här? på Unga Teatern, 6 mars.
FOTO: EMMALISA PAULY

Vem är vi om ingen känner
igen oss? Ung teater av Paula
McManus.

11
Det som är vårt
ÖREBRO LÄNSTEATER

Pjäs av Anders Duus om själva
staden Örebro och örebroarna.

Robin in the Hood
VÄSTMANLANDS TEATER,
VÄSTERÅS

En ny familjepjäs om revoltören
Robin Hood av Jonna Nordenskiöld.

Mitt livs melodi
NORRBOTTENSTEATERN, LULEÅ

Hyllning till norrbottningarna
och deras fantastiska berättelser,
regi Rasmus Lindgren.

Raseri
BORÅS STADSTEATER

Elfriede Jelineks personliga
uppgörelse med attentaten
i Paris, nordisk premiär.
Regi Melanie Mederlind.

Häxor – när drevet går
TEATER VÄSTERNORRLAND,
SUNDSVALL

Om lokala häxbål på 1670-talet
av Therese Söderberg.

Svek
MALMÖ STADSTEATER

Pinter skriver om otrohet men
också om att svika sig själv och
sina ideal, regi Dennis Sandin.

15
I’m her (e)
KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

Potatopotatos gästspel om
flickrummet som projektionsyta
för världen.

17
Hemsöborna
KULTURHUSET STADSTEATERN

Stefan Metz gör folkkär
Strindberg med Ann Petrén
och Claes Malmberg.

5114 dagar
BACKA TEATER, GÖTEBORG

Om att vara 14 år av Linda
Wallgren, Stefan Åkesson och
Johanna Larsson, regi.

Tisdagarna
KOMPANI1 TEATER

Fransk pjäs av Emmanuel
Darley om Paul som blir Paula.
Med Bo G Lyckman.

→
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Anna-Lena Efverman och Robert Fux medverkar i ”Främlingsleguanen”. Teaterchef Martina Montelius debutroman blir scenpjäs, i regi av Natalie Ringler med urpremiär på Brunnsgatan Fyra
i Stockholm den 31 mars. FOTO: NIKLAS HELLGREN
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18
Stilla liv

30
Försökskaninerna

8
Bråttom bråttom

DRAMATEN

DRAMATEN

UNGA DRAMATEN

Ny Lars Norén i egen regi.
Innehåll: ”Soppkö, Enkelhet,
Barnaska, Fjäderdun, Höjdhopp,
Inga Landgré, Tårtfat” m m.

Sista delen i trilogin där MarieLouise Ekman skildrar moderns
ålderdom, med Marie Göranzon.

Delar av humorgruppen Klungan
om stress, Birgitta Egerbladh
koreograferar tidsbrist.

En på miljonen

Jeremiah Terminator

BYTEATERN, KALMAR

KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

22
Glasmenageriet
FRIA TEATERN, KUNGSHOLMEN

Tennesse Williams klassiker,
regisserad av Ulla Gottlieb.

Verkliga livsöden från Norrliden,
en invandrartät del av Kalmar.
Manus, regi Daniel Rylander.

J T LeRoy var författargeniet med
oklar könsidentitet. Av och med
Hi! Art.

Jihadisten

31
Främlingsleguanen

GÖTEBORGS STADSTEATER

TEATER BRUNNSGATAN FYRA

Om en ung mans resa till kriget
i Syrien – av Johan Gry, Joel Nordström och Wahid Setihesh.

Martina Montelius roman gestaltasa av Anna-Lena Efverman och
Robert Fux, regi Natalie Ringler.

23
The nether

APRIL

Gruppen ”Hej vad det svänger
i kyrkan” bjuder på tredje gradens
suverän blasfemi.

DRAMATEN

1
Krig på fjärde våningen

22
S*Munditia Devon Rex

Internet har blivit virtuell värld
utan några moralgränser. Av
Jennifer Haley, regi Lena Endre.

Utan personligt ansvar
KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

Teater Tamauer tolkar Lena
Anderssons roman.

UPPSALA STADSTEATER

SCENKONST SÖRMLAND

Urpremiär på Susanna Alakoskis
pjäs om att det är rusningstid på
vår planet.

24
Körsbärsträdgården
GÖTEBORGS STADSTEATER

Serbiska Anja Suša nytolkar
Tjechovs klassiker om nya tider,
nya klasser.

Ett dockhem
HELSINGBORGS STADSTEATER

Regissören Viktor Tjerneld låter
Ibsen pendla mellan naturalism
och absurditet.

25
Dr Moreus ö
MOMENT:TEATER, GUBBÄNGEN

H G Wells roman om att skapa
en konstgjord människa,
regi Rikard Lekander.

27
Landet inuti
FOLKTEATERN GÄVLEBORG

Queer på landsbygden med
Mårten Andersson, Mattias
Brunn, Joakim Rindå, Victor
Wigardt.

TURTEATERN, KÄRRTORP

FOLKTEATERN GÄVLEBORG

Mikaela Ramel regisserar Pavel
Kohouts bisarra historia om krig
som absurditet.

Absurt om en kvinna gravid med
katt av Elsa Berggren. Regi Marie
Nikazm Bakken.

4
Kality

26
Ni kan kalla mig Ernst

RIKSTEATERN, SÖDRA TEATERN

Laina och fåglarna

10
Politiska Snuskbarn –
i tredje andens tarm

MALMÖ STADSTEATER

Om att vara fängslad journalist.
Martin Schibbye med två aktörer.
Regi Måns Lagerlöf.

Petra Brylander och Cecilia Lindqvist – som gör rollen – om Victoria
Benedictsson.

5
Svarta revolutionärer
faller inte från månen

Löwensköldska ringen

TEATER TRIBUNALEN

Fritt efter Assata Shakurs självbiografi från 1988 om hennes politiska engagemang för svartas rättigheter i USA, regi Ellen Nyman.

6
Dramatikerinnen
TEATER TILLSAMMANS PÅ
MOMENT:TEATER

Texter av tyska kvinnliga
dramatikerna Marieluise Fleißer,
Doris Dörrie, Anja Hilling.

7
Allt gott i världen
GÖTEBORGS STADSTEATER

Paula Stenström Öhman
regisserar sin nya pjäs om
livslögner, längtan och skuld.

Vincent
MALMÖ STADSTEATER

Leonard Nimoys pjäs om van Gogh
och dennes relation till sin bror.
Fredrik Gunnarsson gör Vincent.

UPPSALA STADSTEATER

Anna Azcárate regisserar Selma
Lagerlöfs stora sagoepos om
kärlek och folktro.

27
Bortförd vid midnatt
KULTURHUSET STADSTEATERN

Dokumentär om civilkurage.
Gunilla Röör och Bahador Foladi,
regi Philip Zandén.

Sprickor i ljuset
KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

Nasim Barghashi har skrivit ett
existentiellt drama om sex olika
livsöden, delvis på persiska.

MAJ
4
Frun från havet
DRAMATEN

Eva Röse gör Ellida i Ibsens
klassiker om livskriser och livsval.
Regi Sofia Jupither.

5
Äta och ha kvar
KULTURHUSET STADSTEATERN,
FRI SCEN

Att äta och ha kvar. Mattias
Knaves bekännelser från ett
vägskäl vänder och vrider på
perspektiven.

12
Råttkungen
KULTURHUSET STADSTEATERN
VÄLLINGBY

Musikalisk monolog av och med
artisten Mapei.

23–28
Scenkonstbiennalen
NORRKÖPING

”Landet inuti”, premiär 27 mars på Folkteatern Gävleborg. FOTO: MARTIN BRUNN

Vartannat år samlar sig scenkonsten till gästspel och diskussioner.
Östgötateatern är värd.

DANS
FEBRUARI
16
Weaving chaos
DANSENS HUS

Portugisiska allkonstnären
Tänia Carvalho inspireras av
Odysséen och punkig puls.

17
Sharon Eyal & Olivier
Dubois

Duon 100% Circus framträder
i Subtopia, Botkyrka, från den 18
mars. FOTO: PETTER HELLMAN

KUNGLIGA OPERAN

9
End fest

Nya verk av två spännande utmanare: israeliskan Sharon ”Bill” Eyal
och fransmannen Olivier Dubois.

18
Chotto Desh

KUNGLIGA OPERAN M FL

Tove Dahlblom och Stina Dahlström
startar en mötesplats för konst.
Nedslag på Kungliga Operan, Kulturhuset Stadsteatern och Weld.

NORRLANDSOPERAN

Akram Khans familjeföreställning
om en ung mans drömmar och
minnen. Turné i Dansnäst Sverige.

10
Barbarians

23
Dance to dance

Britt-israelen Hofesh Shechter
höjer temperaturen med tre verk.
Tänk klubb, dubstep och kärlek.

DANSENS HUS

MDT, STOCKHOLM

Ludvig Daae vänder på kulturell
status och leker med tanken att
disco, inte balett, är ryggraden för
västerländsk scendans.

24
Sweat baby sweat
DANSENS HUS

Belgaren Jan Martens duett
handlar om begäret som drift
och destruktion.

25
Spectrum
SKÅNES DANSTEATER

Koreografen Ben Wright förvandlar scenen till ett färgglatt skissblock. Gästar Dansens hus 20/4.

MARS
2
Survival Kit
DANSENS HUS

Charlotta Öfverholm och Age on
stage intar scenen med fyra verk
i koreografi av henne själv samt
Sharon Fridman och Martin Harriague.

The wind escorts the sky
WELD, STOCKHOLM

Pontus Pettersson koreograferar
ett allkonstverk i poesins tecken.

4
Iconoclasm
GÖTEBORGSOPERAN

Marcos Morau och Stijn Celis utforskar säsongens tema: vårt behov av ikoner och att krossa det vi
inte längre dyrkar.

Hamlet
FOLKTEATERN, GÖTEBORG

Rite of exile
ATALANTE, GÖTEBORG

Iraqi Bodies utforskar teman ur
Dantes verk i sitt experiment.

11
AB3 och Pepper’s ghost
NORRDANS, HÄRNÖSAND

Martin Forsberg delar kväll med
Fernando Melos illusionslek,
skapad med bildkonstnären Yoko
Seyama.

Nadita / Chivalry is dead
UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Alma Söderberg gör kroppen till
ett musikinstrument. Deutinger
och Alexander Gottfarb dansar
i skramlande rutsning, Turné
i Dansnät Sverige.

Immunsystemet
WELD, STOCKHOLM

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax
och Stina Nyberg utgår från
kroppens politiska historia och
välmåendets baksida.

16
(We are) made of star
stuff
DANSENS HUS

Med Undercover choreography
vill huskoreograferna Sanna
Söderholm och Carima Neusser
utmana hjärna, syn och rum.

Between beat and blue
REGIONTEATERN VÄST, UDDEVALLA

Butodansaren Carmen Olsson hur
förändringar påverkar oss.

18
100 % Circus
HANGAREN, SUBTOPIA, BOTKYRKA

Koreografen Örjan Andersson
iscensätter en dansant reflektion
över Hamlets svajiga inre.

Duon Mikkel Hobitz och Julien
Auger blandar akrobatik,
jonglering och kinesisk påle samt
musik.

6
Sånger från en inställd
skilsmässa

22
Splendour

HAPARANDA, FOLKETS HUS

Dansteater om svek, uppbrott och
kärlek baserad på Mikael Wiehes
album. Turné med Riksteatern.

FALKHALLEN, FALKENBERG

Stina Nyberg koreograferar dans
som är musik, ett kollektivt techno-beat. Turné i dansnät Sverige.
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The other thing

22
The Valley

MDT, STOCKHOLM

Inga Huld Hákonardóttir och
Rósa Ómarsdóttir prövar idéer
kring människa–maskin och
dubbelgångarmotiv.

Berlinbaserade multikonstnären
Siegmar Zacharias bjuder in
till samtal i gränslandet mellan
filosofi, forskning och performance.

23
What’s left behind

4
Mimstudenterna

MDT, STOCKHOLM

23
Striving to achieve

HANGAREN, SUBTOPIA, BOTKYRKA

Ambra Succis fartfyllda koreografdebut från 2015 är tillbaka
i en ännu ösigare version.

Cirkuskabaret om mänskliga 
förvecklingar med fransk-katalanska cirkuskompaniet Cridacompany.

30
Choreoversations
Thiago Granatos solotrilogi bygger på imaginära samarbeten
mellan döda och levande koreografer. ”Treasured in the dark”
(30/3) följs av ”Trança” (1 april).

KUNGLIGA OPERAN

Pär Isberg väver ihop dröm
och verklighet i sin nya version
av b
 alettklassikern – ett triangel
drama i skarven mellan
balettsal och scen. Gästar Malmö
opera 26/5 och Göteborgsoperan
9/6.

APRIL
1
Det var inte jag. Igen

The cloud
MDT, STOCKHOLM

KULTURHUSET STADSTEATERN

Det internationella kollektivet SXS
Enterprise arrangerar ett möte
mellan rökmaskin, ljus, rum och
människa.

Danschefen Kenneth Kvarnström
prövar nytt ihop med bildkonstnären Jesper Waldersten.

13
Max+
Israeliska profiler: Ohad Naharin
med ”Max”, skapat för Batsheva
2007, och Sharon Eyal & Gai Behar
med ”United black”, från 2012.

18
Kaboom
VARA KONSERTHUS

7
Drömmen om Svansjön

WELD, STOCKHOLM

Emelie ”Empo” Edlund från J uck
skapar en performance om vår
relation till klimatkrisen.

GÖTEBORGSOPERAN

5
Cabaret Crida

DANSENS HUS

Kollektivet Juck utmanar s tereotyper kring kvinnlig s exualitet,
klädda i prydliga skoluniformer.

DANSENS HUS

Avgångsklassen från Stockholms
konstnärliga högskola arbetar
med den holländska aktören,
koreografen och regissören Karina
Holla.

Helena Franzén fortsätter borra
i existentiella teman om tid och
minne, med sex dansare. Till
Dieselverkstaden, Nacka, 29/3.

DANSSTATIONEN, MALMÖ

12
We love holocene IV

DANSENS HUS

NORRLANDSOPERAN

11
Juck

Norska koreografduon Subjazz
återupprättar jazzdansen i ny
tappning. Turné i Dansnät Sverige.

21
Vit / grå / råttfärg
WELD, STOCKHOLM

Katja Seitajoki undersöker
kamouflage som strategi för att
rucka på hierarkiska strukturer.

24
Blind boi diaries
ATALANTE

Juli Apponens solo för Sindri
Runudde handlar om att förlora

Charlotta Öfverholm och Rafi Sadi i en duett under kvällen ”Survival kit”,
Dansens hus 2–4 mars. FOTO: HÅKAN LARSSON
synen. Spelas på Dansstationen i
Malmö 28/4 och MDT i Stockholm
3/5.

tävlingskultur och jakt på uppmärksamhet.

Medusas skratt

25
Dead

ATALANTE

MDT, STOCKHOLM

Performanceduon Beauty and the
Beast (Amanda Apetrea och Halla
Ólafsdóttir) gör en ”pornografisk”
och dystopisk föreställning om
lusten och vårt mörka inre.

26
A line up

Utifrån titeln på Hèléne Cixous
manifest för frigörelse från
patriarkatets strypgrepp utforskar Ami Skånberg Dahlstedt maskulinitet.

27
Eurydike är död
& Protagonist
DANSENS HUS

Cullbergbaletten fyller 50 och firar
med Birgit Cullbergs verk från
1968 och Jefta van Dinthers
från 2016.

NORRLANDSOPERAN

→

Cristina Caprioli tar avstamp
i musikalen ”A chorus line” för
att med en rad dansare skildra

proudly presents
I SAMARBETE MED SINCLAIR ENTERTAINMENT, 2ENTERTAIN & VICKY NÖJESPRODUKTION

SVERIGES TELEVISION I SAMARBETE MED
L I V E N AT I O N O C H B L I X T E N & C O P R E S E N T E R A R

17-18 FEB VÄXJÖ
24-25 FEB SKELLEFTEÅ

PETER JÖBACK
MED HELEN SJÖHOLM & TOMMY KÖRBERG
TILLSAMMANS PÅ SCEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

3-4 MAR LINKÖPING
10-11 MAR STOCKHOLM

MELODIFESTIVALTURNÉNS SPONSORER

BOLIST

EXPRESSEN

KAPPAHL

OLW

POSTKODLOTTERIET

SANTA MARIA

PLUS SPECIAL GUESTS

DE BÄSTA LÅTARNA FRÅN DE STÖRSTA MUSIKALERNA
MED STJÄRNGÄSTER FRÅN BROADWAY & WEST END
SAS

SILJA LINE

SYNSAM

17 JUNI ULLEVI, GÖTEBORG

LÖRDAG 29 JULI

STOCKHOLM
TELE2 ARENA

BY ARRANGEMENT WITH X-ray AND ie:music ltd.

ANDREW LLOYD WEBBERS SUCCÉMUSIKAL
– DI R EK T FR Å N W E ST EN D I LON DON

PÅ TURNÉ 6 JULI – 19 AUG

STOLTA PARTNERS

MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER BASED ON OLD POSSUM’S BOOK OF PRACTICAL CATS BY T. S. ELIOT ORIGINALLY PRODUCED BY CAMERON MACKINTOSH AND THE REALLY USEFUL GROUP LIMITED
TM © 1981 RUG LTD CATS LOGO DESIGNED BY DEWYNTERS

Köp dina biljetter på LiveNation.se • Få senaste konsertnyheterna:

/LiveNationSwe

PRESENTED BY

A R A B I A FELIX
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URPREMIÄR
7 JULI

STADRA
TEATER

MAJ
5
Movements

Glasmenageriet
Tennessee Williams

Cirkus Cirkör och r egissören Tilde
Björfors avslutar trilogin om gränser och migration, efter ”Borders”
2015 som följdes av ”Limits” 2016.

10–13
Urban connection

Premiär Lilla Scen,
Kungsholmen 22 Mars

KIVI

DANSENS HUS

från 4 år

Streetdansfestivalen lyfter
numera fram svensk hiphop.

10
Knot body

& Drakbrakaren

MDT, STOCKHOLM

Med ett rep, en kropp och ett skiftande rum skapar Quarto en hisnande existentiell upplevelse.
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STORA SCEN

18
Royal collective
DANSENS HUS

Kungliga Balettens dansare
skapar egna verk.

MALMÖ STADSTEATER, HIPP

www.stadrateater.se

18/2,
18/3, 25/3
KL 13 & 15
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08-99 22 60 www.friateatern.se

17
Sadunära
ZEBRADANS, STOCKHOLM

Evelina Boström och Niklas V
 alenti
i ordlös kommunikation med
rörelse och musik. Från 6 år.

20
3 x Birgit
SÖDRA TEATERN

Tre dansare gör varsitt verk med
inspiration från Birgit Cullbergs liv
och verk. Fri entré.

27
City horses
DANSENS HUS

Koreografen Anna Källblad och
konstnären Helena Byström iscensätter en feministisk galopp genom Stockholm för att utmana
ryttarstatyerna av maktmän.

28
Krakel spektakel
– en rymdbalett
DANSSTATIONEN, MALMÖ

Teater Sagohuset och koreografen
Peter Lagergren inspireras av Lennart Hellsings figurer. Från 4 år.

(2-4 år)
URPREMIÄR 26 MARS!
T MARIATORGET

WWW.TEATERTRE.SE

VI SPELAR ÄVEN:
ELI & RIO (3-6 ÅR)
SKA VI VA? (4-8 ÅR)

TEATER TR3

BJÖRN ULVAEUS & EVENTUM PRESENTERAR

OPERA & MUSIKAL
FEBRUARI
15
Förklädd gud
FOLKOPERAN

Folkoperan fortsätter sätta
upp populära körverk med flera
körer. I vår Lars-Erik Larssons
oratorium efter Hjalmar Gullbergs
dikt, med vissa nya musikinslag.

23
Herr Arnes penningar
GÖTEBORGSOPERAN

Konsertant framförande av
Gösta Nystroems opera efter
Selma Lagerlöfs novell. Julia
Sporsén gör huvudrollen. En
satsning på ovanliga svenska operor i konsertform.

24
Passion
NORRLANDSOPERAN, UMEÅ

Sondheims ”Passion” hade
Jönköpingspremiär i höstas.
SvD:s K
 arin Helander beskrev
den som ”ett triangeldrama med
existentiella underströmmar om
livsval”.

25
Jag blir nog aldrig
bjuden dit igen
MALMÖOPERAN, TURNÉ

En ny musikal om Karl Gerhard
med hans sambo och hjälpreda
Göthe i fokus. Lars Humble spelar
revykungen. Annika Bjelk leder
en damorkester. Regi Stina Ancker.

26
Kronbruden
GÖTEBORGSOPERAN

(2-4 år)

Ytterligare ett konsertant
framförande: Ture Rangströms
opera efter Strindbergs pjäs.
När talpjäsen hade premiär fick
spökscenerna publiken att rysa.

MARS
18
Jenůfa
KUNGLIGA OPERAN

FÖRST KOM MUSIKALEN
SEN KOM FILMEN
NU VÄNTAR PARTYT!
www.teatertre.se
ROSENLUNDSGATAN 12

TEATER TR3

I Lawrence Renes sista produktion
som chefdirigent gör sopran
stjärnan Malin Byström titelrollen
i Leoš Janáčeks laddade musik
drama. Hon matchas av Lena
Nordin och Marianne Eklöf.

25
La gioconda
MALMÖOPERAN

Paret Staffan Valdemar Holm och
Bente Lykke Møller sätter upp
”La gioconda”, en venetiansk
tragedi som bara har namnet
gemensamt med Leonardo da
Vincis målning.

APRIL
1
Döden säger nej

TEXT & MUSIK: BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS
SAMT VISSA SÅNGER TILLSAMMANS MED STIKKAN ANDERSON
MAMMAMIATHEPARTY.COM • TICKETMASTER: 077-170 70 70

7
Shanghai
GÖTEBORGSOPERAN, SKÖVDE

I samarbete med Sharemusic
regisserar Stephen Langridge ett
experimentellt scenkonstäventyr
med inkludering som nyckelord.
Musik av Lina Tjørnhøj, text Erik
Fägerborn.

28
Fun home
KULTURHUSET STADSTEATERN

Queermusikal med text av amerikanska serietecknaren Alison
Bechdel (känd för Bechdeltestet).

MAJ
6
Aniara
MALMÖOPERAN

Det är långt mellan uppsättningarna av Karl-Birger Blomdahls
rymdepos. Nu bidrar regissören
Stefan Johansson till tonsättarens
100-årsfirande och tar fasta på
miljöproblematiken.

Den långa, långa resan
KUNGLIGA OPERAN

Barnopera efter Rose Lagercrantz
bok om tecknaren Ilon Wiklands liv
och flykt från krigets Estland, med
musik av Johan Ramström. Ellen
Lamm har regisserat, med postum scenografi av Sören Brunes,
som dog i fjol.

17
Nibelungens ring
KUNGLIGA OPERAN

Nina Stemmes Stockholmsdebut
som Brünnhilde sålde slut direkt.
Vid denna nypremiär av Staffan
Valdemar Holms och Bente Lykke
Møllers uppsättning hörs nästan
enbart svenska sångare.

MUSIK
FEBRUARI
15
Vivian Buczek &
Martin Sjöstedt Trio
FASCHING

Vivian Buczek uppmärksammar
jazzlegenden Ella Fitzgerald, som
skulle ha fyllt 100 år den 25 april,
med en hyllningskonsert.

16
Torsson
SÖDRA TEATERN

Rimmad diskbänksrealistisk rock
med 40-årsjubilerande Torsson.
”Det fjärde bästa bandet i Lund”
spelar hela albumet ”En rökare i
krysset”. Även Kägelbanan 18/2.

Daniel Lozakovitj
BERWALDHALLEN

Unge Daniel Lozakovitj spelar
Bruchs violinkonsert nr 1 med
Radiosymfonikerna under ledning
av Robin Ticciati. Dessutom
Bruckners symfoni nr 6.

Pacho Flores

MALMÖ, OPERAVERKSTAN

DE GEERHALLEN, NORRKÖPING

Operaverkstans Maria Sundqvist
sätter upp en kammaropera om
döden och livet, skriven under
brinnande krig av tonsättaren
Viktor Ullmann, som dog i Auschwitz.

Trumpetsolisten spelar en konsert
av Neruda på o
 riginalinstrumentet
corno da c accia. Christian Lindberg leder Norrköpingssymfonikerna i ett eget verk och Allan
Petterssons symfoni nr 5.
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19
Peter Asplund,
Joakim Milder, Adam
Forkelid, Christian
Spering, Peter Danemo
GLENN MILLER CAFÉ

Denna långlivade institution
på Stockholms jazzscen
gästas av en tillfällig men
namnkunnig konstellation jazzmusiker.

21
Ed Motta
FASCHING

Finbesök från Brasilien av sångaren och multiinstrumentalisten Ed
Motta. Smooth jazz, v
 ästkustrock
och en nypa Stevie Wonder.
Jennie Abrahamson, Södra Teatern den 17 februari. FOTO: AUGUST ZACHRISSON

22
Elvis Costello
GÖTA LEJON

17
The Weeknd

18
Iiris Viljanen

ERICSSON GLOBE

KULTURHUSET STADSTEATERN

Kanadensiske r’n’b-sångaren 
The Weeknd var ”special guest”
när Drake senast besökte Sverige.
Nu har hans egen konsert blivit en
av vinterns mest hajpade.

Iiris Viljanen blev snabbt en
snackis. Först som medlem av
den österbottniska indiegruppen
Vasas Flora Och Fauna, sedan
soloartist.

Jennie Abrahamson

Träd, Gräs och Stenar

SÖDRA TEATERN

FYLKINGEN

Jennie Abrahamson har
turnérat världen runt med Peter
Gabriel. På egen hand blir det
uppdaterad och drömskt allvarlig
syntpop. Albumaktuell med
”Reverseries”.

Psychrock-pionjärerna Träd Gräs
och Stenar har varit verksamma
sedan 1969. Idag är bara Jakob
Sjöholm kvar, ändå låter det lika
egensinnigt.

Elvis Costello berättar lika många
historier som han sjunger sånger
på denna retrospektiva soloturné,
kallad ”Detour”.

Fanny Gunnarsson
Quartet
FASCHING

Pianisten Fanny Gunnarsson
firar släppet av kvartettens andra
album på Fasching.

Cherrie
KULTURHUSET STADSTEATERN

Cherrie tog hem priset för
Årets hiphop/soul när P3 Guld
hölls i januari. Spelningen är hennes första som huvudakt.

24
Sarah McKenzie Quartet

28
Banks

KONSERTHUSET

NALEN

Australiska jazzpianisten och
sångerskan Sarah McKenzie
har Paris som bas. Nya albumet
heter följdriktigt ”Paris in the
rain”. Till Konserthuset kommer
hon med ett fransk-amerikanskt
band.

Amerikanska Jillian Rose Banks
har släppt två album, ”Goddess”
2014 och ”The Altar” 2016. Båda
med dystopiska sånger någonstans mellan r&b och electropop.

Blacknuss Fasching
Sessions

MARS
1
Agan/Broström Spirit

FASCHING

Kollektivet Blacknuss gör en 
serie musikhistoriska konserter,
denna kväll om rappens historia.

25
Andrea Bocelli
ERICSSON GLOBE

Stjärntenoren ackompanjeras
av Stockholm Concert Orchestra.
Det blir musik ur filmerna ”Evita”,
”West side story” och ”Doktor Zjivago”.

Dungen
SÖDRA TEATERN

Animerad stumfilm från 1926
och drömsk psychrock av idag blir
det när Dungen spelar till Lotte
Reinigers film ”The adventures of
Prince Achmed”.

Meshuggah
MÜNCHENBRYGGERIET

Meshuggah har under 30 år testat
hur extrem, matematisk och
brutal hårdrocken kan bli. Det har
gjort dem till en angelägenhet på
den globala metalscenen.

FASCHING

Estniska elbasisten Maia Agan
och svenska saxofonisten Håkan
Broström sammanstrålar i ett
groovigt möte med utgångspunkt
i klassisk jazzfusion.

Magnus Carlsson
KÄGELBANAN

Magnus Carlson är dubbelt
aktuell: dels med Weeping
Willows-konserter i Globen, dels
med turné och nytt album i eget
namn. Kägelbanan 1/3–4/3.

2
Boris Godunov
GÖTEBORGS KONSERTHUS

Kent Nagano dirigerar Göteborgssymfonikerna och Göteborgsoperans kör i Modest Musorgskijs ”Boris Godunov” med ukrainske basen
Alexander Tsimbaljok i titelrollen.
Även 4/3 samt Stockholm 8/3.

Thomas Dausgaard
ÖREBRO KONSERTHUS

Svenska Kammarorkesterns

→

cristina
Mammas
branco [PRT] nya kille
“ETT KUNSKAPSLYFT”

VÅRTERMINEN STARTAR 23 MARS
STORA SCEN

“Imponerande nå’
så jävulskt!”
DN

FADONS
SOFISTIKERADE
DROTTNING

22 MARS • STORA SCEN

fäboland kality
THELMA OCH LOUISE
I ALLMOGESTIL

29-30 APR & 2 MAJ • STORA SCEN

VITTNESMÅL
FRÅN SAMVETSFÅNGAR

4-5 APRIL • STORA SCEN

nina – a story
about me and
nina simone
OM JOSETTE BUSHELL-MINGO.
OCH OM NINA SIMONE.
16–18 MARS • STORA SCEN

stockholmfisk.se
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The Brandenburg project låter
Bachs Brandenburgskonserter
speglas genom nutida tonsättare.
Anders Hillborgs nya verk uruppförs.

Tove Lo
MÜNCHENBRYGGERIET

Teaterbesök?
Njut av en bit mat före eller efter.
Varmt välkommen till Stockholm Fisk vid Centralstationen.

Tove Lo är en betydande pusselbit
i ”det svenska musikundret”, som
låtskrivare och artist. Electropop
med en lätt dekadent sida.

Rival Sons
ANNEXET

Vasagatan 1, Telefon 08-580 017 30, info@stockholmfisk.se

Amerikanska retrorockarna Rival
Sons har skaffat sig stor publik
i Sverige. Senast spelade de på
Friends Arena med Black Sabbath.

3
Amanda Bergman
BERWALDHALLEN

Först kallade hon sig Hajen, sedan
Idiot Wind, men först när hon tog
tillbaka det folkbokförda namnet
blev hon stor – på egen hand och
med indierockgruppen Amason.

Claudia Bonfiglioli
CRUSELLHALLEN, LINKÖPING

Amanda Maier-Röntgens fiol
konsert framförs av flera orkestrar i vår. Claudia Bonfiglioli spelar
den i ett program med Dvoráks
åtta. Dirigent: Antony Hermus.

4
Tingsek

Robin in the Hood
Av Jonna Nordenskiöld
Musik Marit Bergman
Premiär 11 mars

Rapport från ett
omklädningsrum
Regi Carl Olof Berg
Premiär 3 mars

Dan i samtal
Soppteater
Och mycket mer

Boka biljett på
ticketmaster.se
vastmanlandsteater.se
Slottsgatan 11, Västerås

SÖDRA TEATERN

Lagom dystra britten Lloyd Cole är
tillbaka i Sverige. Den här gången
tittar han bakåt i karriären, solo
och med The Commotions, och
spelar material från 1983 till 1996.

7
Claire Martin
FASCHING

Sångerskan Claire Martin är sedan
länge etablerad på den brittiska
jazzscenen. Kompas på Fasching
av britten Gareth Williams och
svenskarna Martin Sjöstedt, bas,
och Daniel Fredriksson, trummor.

8
Plura
RIVAL

Plura lämnar sitt kök och spelar
låtar från 1979 fram till idag. Har
ett nytt band lett av sonen Axel.

9
Andreas Brantelid
GÄVLE KONSERTHUS

Andreas Brantelid är solist i Elgars
cellokonsert, som han spelar med
Gävle symfoniorkester under
chefdirigent Jaime Martín. Dessutom Dvoráks symfoni nr 6.

Nathalie Stutzmann
KONSERTHUSET STOCKHOLM

SÖDRA TEATERN

Vår
2017

6
Lloyd Cole

Skånska neosoulmannen Tingsek
tillbaka i Stockholm för tre konserter på Kägelbanan. Aktuell med
sitt sjätte album, ”Amygdala”.

Drake
ERICSSON GLOBE

Den kanadensiska rapparen Drake
kallar sin Europaturné ”The boy
meets world tour”.

Anthrax
BERNS

Hoppas att den stora takkronan
inte lossar när trashmetalbandet
spelar 30-åriga albumet ”Among
the living” i sin helhet.

Eggstone och
Jakob Hellman
MALMÖ LIVE

Uppdaterad och uppblåst indiepop från 80- och 90-talet blir det
när Eggstone och Jakob Hellman
möter Malmö symfoniorkester
under en tvådelad afton.

Den franska alten som också
är d
 irigent framträder med svenska pianisten Inger Södergren;
tyska och franska sånger som
innehåller Wagners Wesendoncklieder.

10
Daniel Harding
BERWALDHALLEN

Radiosymfonikernas chefsdirigent
firar tio år med orkestern med
tre stora 1800-talsverk. Robert
Schumanns skimrande oratorium
”Das Paradies und die Peri” är ett.

Tomas Andersson Wij
VASATEATERN

TAW på egen hand, utan gäster att
prata och spela med. Gör också en
matiné- och kvällskonsert 11/3.

11
Kehlani
NALEN

Ny ung amerikansk stjärna på
r’n’b-himlen. Debuten ”Sweet
sexysavage” är precis släppt.

Tappa bort... Premiär!
Shakespeares samlade verk
Hamlet en stand up med Roger Westberg
Stjärnlösa nätter
Kulturkvällar med Jonas Hallberg & Olof Buckard
Barnens Boulevard
Fullständigt program www.boulevardteatern.se
Ticketmaster.se 077-170 70 70 el 08-642 98 00 / biljett@boulevardteatern.se

Evelyn Glennie, Kristinehallen,
Falun, 15 mars. FOTO: YVONNE ÅSELL

12
Anders Eliasson
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Musikensemblen Norrbotten NEO
är specialiserad på nyskriven musik.
I vår gör man ett tonsättarporträtt
av Anders Eliasson.

15
Yuja Wang
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Kinesisk-amerikanska pianostjärnan är Konserthusets artist-in-residence. Bartóks pianokonsert
med Sakari Oramo som dirigent
för Kungliga Filharmonikerna.

Carter/Galliano
KONSERTHUSET

Ackordeon och kontrabas står
i centrum när jazzveteranerna
Richard Galliano och Ron Carter
sammanstrålar.

Evelyn Glennie
KRISTINEHALLEN, FALUN

Den brittiska slagverksstjärnan
som fick Polarpriset 2015 framträder som solist med två orkestrar,
Dalasinfoniettan och Musica Vitae, under ledning av Ingar Bergby.
Även i Växjö och Malmö.

16
Bill Laurance
FASCHING

Brittiska klaviaturspelaren Bill
Laurance har vi kunnat höra med
populära Snarky Puppy. Med Laurances eget band blir jazzen mer
elegant svävande elektronisk.

Ane Brun & Sveriges
Radios symfoniorkester
BERWALDHALLEN

I serien ”Svenska stjärnor” har
turen kommit till Ane Brun.
Den flitiga och mångsidiga Hans
Ek dirigerar Radiosymfonikerna.
Även 17/3 och 18/3.

Dr. Moreaus Ö
En blodig fantasy-skräck-satir.

Dramatisering fritt efter H.G Wells:
Rikard Lekander & Andreas Boonstra
Regi: Rikard Lekander
Spelas: 25 mars – 7 maj
Biljetter:
www.kulturbiljetter.se
08 – 508 509 29

moment:teater
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WERMLAND OPERA
By arrangement with

CAMERON MACKINTOSH

Camilla Tilling
MALMÖ LIVE

Här sjunger Tilling Strauss ”Vier
letzte Lieder” med Malmö symfoniorkester, som också framför
Beethovens Pastoralsymfoni under ledning av Marc Soustrot.

17
Slowgold
FASCHING

Amanda Werne, kvinnan bakom
Slowgold, sjöng på Freddie Wadlings sista platta. På egen hand
gör hon ödesmättat ödslig Göteborgsrock på svenska.

återskapar han albumet tillsammans med inbjudna gäster. Även
25/3 och 26/4 på Chinateatern.

f agott och orkester, med unga
amerikanskan Karina Canellakis
som dirigent.

Leif Segerstam

30
Ed Sheeran

GÄVLE KONSERTHUS

Francisca Skoogh spelar Beethovens tredje pianokonsert tillsammans med Gävlesymfonikerna
under ledning av Leif Segerstam.
Förutom Sibelius symfoni 7 framförs Segerstams symfoni nr 300,
”Status quo”.

25
Janine Jansen
KONSERTHUSET STOCKHOLM

20
Lisa Ekdahl
CIRKUS

Lisa Ekdahl fick i höstas förnyad
kontakt med det svenska folket via
”Så mycket bättre”. Det följs upp
med nytt album och en turné.

22
Peter Friis-Johansson
GÖTEBORGS KONSERTHUS

Göteborgssymfonikerna har beställt en ny pianokonsert av SvenDavid Sandström för att fira hans
75-årsdag: ”Five pieces for piano
and orchestra”.

Christina Branco
SÖDRA TEATERN

Den portugisiska fadons okrönta
drottning. Kommer till Fasching
med direkt för henne nyskrivna
sånger och ett triokomp med piano, gitarr och kontrabas.

23
Lawrence Renes
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Kungliga Operans chefdirigent
Lawrence Renes tar han med sig
490-årsjubilerande Kungliga
Hovkapellet i Mahlers trea.

Stjärnviolinisten Janine Jansen
spelar Tjajkovskijs fiolkonsert med
Sakari Oramo som ledare för
Kungliga Filharmonikerna. Dessutom ett stycke av Paula af Malmborg Ward samt Schumanns symfoni nr 3.

Sebastian Stevensson
BERWALDHALLEN

2015 års solistprisvinnare samt
P2-artist Sebastian Stevensson
spelar Crusells Concertino för

Barbara Hannigan
BERWALDHALLEN

Kanadensiska Barbara Hannigan
excellerar med kombination av
sopran och dirigent, här i ett
spännande program med Bartók,
Ligeti, Berg samt Sibelius ”Luonnatar” för sopran och orkester.

SPELAS T.O.M 6 APRIL

Biljetter 054-21 03 90 • wermlandopera.com

STOCKHOLM WATERFRONT

Han kom aldrig till middagen och
prisutdelningen men nu står i alla
fall årets Nobelpristagare i litteratur på en svensk scen. Även 2/4.

VÄSTANÅ TEATER BERÄTTAR

Håkan Hardenberger
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Brett Dens trumpetkonsert skrevs
direkt för den svenske trumpet
virtuosen. Dessutom Beethovens
Eroicasymfoni under ledning av
John Storgårds.

Daniel Blendulf
ÖREBRO KONSERTHUS

Karin Rehnqvists ”Arktis Arktis”,
komponerad för Svenska Kammarorkestern, får sällskap av ett
helt nytt verk: Thomas Larchers
cellokonsert, med Jean-Guihen
Queyras som solist. Daniel Blendulf dirigerar.

Sveriges första kvinnliga musik
direktör Amanda Maier-Röntgen
har uppmärksammats på senare
tid. Gregory Maytan är solist i
hennes violinkonsert som han
spelat in på skiva. Eivind Aadland
dirigerar.
Ed Sheeran, Ericsson Globe,
30 mars. FOTO: RICH FURY/INVISION/AP/TT

- DN

Presented by arrangement with Music Theatre International (Europe)
and CAMERON MACKINTOSH LTD

EFTER SELMA LAGERLÖF REGI: LEIF STINNERBOM

Med Charlotte Löwensköld återvänder återigen
Västanå Teater till Selma Lagerlöfs berättarvärld.
Vi bringar liv i berättelsen med alla de uttryck
som omisskännligen är Västanå Teaters:
musiken, dansen och berättandet.

HELSINGBORGS KONSERTHUS

VASATEATERN

Petter rappar till ett helt akustiskt
komp på senaste albumet
”Skeppsholmen”. På Vasateatern

I år är det 20 år sedan Weeping
Willows debuterade med ”Broken
promised land”. Detta firas med
två konserter där Magnus Carlson
och övriga gruppmedlemmar ackompanjeras av Gävle symfoniorkester under ledning av Christoffer Nobin. Även 1/4.

2
Gregory Maytan

24
Petter

→

Premiär på Midsommardagen.
BERÄTTARLADAN SUNNE 2017

Biljetter: Scala 054 - 19 00 80 • www.ticketmaster.com

Utvald till Scenkonstbiennalen 2017

DET SOM BEFRIELSEÄR VÅRT FRONTEN
orebrolansteater.se
019 - 689 89 89

”Världsklass”

ERICSSON GLOBE

1
Bob Dylan

Norsk kontrabasist, sångare,
kompositör, bandledare. Kommer
till Fasching med klaviaturspelaren Andreas Ulvo och trummisen
Erland Dahlen och en musik som
inte gör skillnad på jazz och pop.

- NWT

31
Weeping Willows

FASCHING

FASCHING

”Storartad”

25-åriga britten Ed Sheeran har
åtnjutit enorm popularitet sedan
debuten 2011. Tredje albumet
kommer 3 mars, tredje världsturnén drar igång 17 mars.

APRIL

29
Ellen Andrea Wang

BOUBLIL and SCHÖNBERG’S

ERICSSON GLOBE

28
Liima
Liima är egentligen samma sak
som danska gruppen Efterklang.
Fast adderad med den finska slagverkaren Tatu Rönkkö. Album
debuterade förra året med lite
hårdare och syntigare musik.

Presents
A new production of

av Anders Duus

av Maria Sveland

Urpremiär 11 mars
på Örebro Teater

Nypremiär 12 maj
på Örebro Teater

46
En föreställning om mitt och ditt.
Om vårt.
För alla från 2½ år

Kommissarie
Gordon
Ett nattligt nötmysterium.
För alla från 4 år.

3
Jens Lekman
VASATEATERN

När Jens Lekman spelade på Södra
Teatern förra året låg det kuvert
med doftnoter i på varje säte, med
hänvisning till låten ”What’s that
perfume that you wear?”. Väntar
någon överraskning på Vasan?

5
Jeff Parker Group
FASCHING

Gitarrist som kunnat höras med
Tortoise, Isotope 217 och andra
band från Chicagos jazzscen. Den
norska saxofonisten Lars Horntveth ingår i hans eget band.

Teater Pero spelar flera olika pjäser för barn och unga
både på egen scen och på turné i hela landet.
Biljetter: 08-612 99 00 Sveav.114 www.pero.se

6
Albert Schnelzer
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Schnelzer är på väg att bli en av de
mest spelade svenska tonsättarna. Nu får han egen tonsättarweekend med ett nyskrivet verk
som Evan Rogister dirigerar.

Erik Lundin
KULTURHUSET STADSTEATERN

Rapparen Erik Lundin debuterade
med singeln ”Annie Lööf” och rappar gärna om integration. Även 10/4.

7
Miss Li
KÄGELBANAN

Explosiva Miss Li är tillbaka e
 fter
två år. Med ständiga vapendragaren Sonny Boy Gustafsson.

SvD Scenvår onsdag 15 februari 2017
på den svenska r’n’b-scenen. Nu
turnérar sångerskan med debut
albumet ”Homeward bound”.

långt från hennes vanliga barockrepertoar. Nu bland annat sånger
av Clara och Robert Schumann.

13
Victoria Tolstoy

Islands symfoniorkester
GÖTEBORGS KONSERTHUS

FASCHING

Senaste album heter ”Meet me at
the movies”. Räkna med jazziga
nytolkningar av melodier från
”Bagdad café” och ”Casablanca”.

16
The Master Musicians
of Jajouka
FASCHING

Sufisk transmusik med ett äkta
marockanskt kultband. Uppmärksammade på 60-talet av beatgenerationens författare. Idag finns
det två band med samma namn,
det här är ett av dem.

18
John Prine
SKANDIASCENEN

En av americanans stilbildare.
Debuterade 1971, sedan dess
hyllad låtskrivare med många
kända beundrare och efterföljare.

19
Ann Hallenberg
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Tillsammans med Magnus Svensson vid pianot framträder svenska
Ann Hallenberg i ett program

Franska pianisten och författaren
är känd för sitt naturengagemang
med inriktning på vargar: Den här
konserten har dock vattentema.

Regi: Jens Ohlin · BilJetteR: galeasen.se · i samaRBete med

”Not too young” placerade henne

GÖTA LEJON

Nu är Sophie Zelmani ute på
vägarna igen, som vanligt med
Lars Halapi vid sin sida.

20
Giedré Šlekytė
GÄVLE KONSERTHUS

Litauiska dirigenten Giedré
Šlekytė leder ett program med ett
uruppförande av huskompositören Madeleine Isaksson samt
Schumanns första symfoni. Golda
Schultz sjunger sånger av Strauss.

22
Baiba Skride
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Israeliske dirigenten L
 avah Shani
dirigerar Filharmonikern. Avslutas
med ”Våroffer” och inleds med
stycken av Lili Boulanger. Skride
spelar Prokofjevs violinkonsert.

Peter Bjorn and John
Peter Morén, Björn Yttling och
John Ericsson är var för sig musikaliska diversearbetare på den
globala indiepopscenen. När de
spelar tillsammans blir det extrovert retropop med tjocka konturer.

KONSERTHUSET STOCKHOLM

CIRKUS

Sophie Zelmani

KÄGELBANAN

9
Hélène Grimaud

12
Sabina Ddumba

En hel orkester från Reykjavik på
gästspel under ledning av dirigenten Yan Pascal Tortelier. Víkingur
Ólafsson spelar Richard Strauss
Burlesk för piano och orkester.

24
Säkert!
DRAMATEN

Erik Lundin, Kulturhuset
Stadsteatern, 6 april.
FOTO: IZABELLE NORDFJELL/TT

Annika Norlins svenskspråkiga
alias Säkert! är en trubbig nödvändighet på den svenska indiepopscenen. Två kvällar på Dramaten
avslutar vinterns turné. Även 25/4.

4 säsonger utsålda hus!

24/2–7/5
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”Bland det coolaste som går att se”
”Ett mästerverk” SVD
o

www.uusiteatteri.se

Under våren pågår utställningen Himmelsk Mekatronik – tre interaktiva
musikinstallationer – i Berwaldhallens foajéer. Krusa en vattenyta,
töj linor eller spela på observatörerna med dina rörelser. Rörelserna förvandlas till ljud och musik. Utställningen avslutas 6 –7 maj med en konsert
där Radiokören under ledning av Peter Dijkstra, uruppför körsviten
Calligrammes med interaktiva inslag tillsammans med innovatörerna
Carl Unander Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus.
Läs mer om Himmelsk Mekatronik, biljetter
och konserter på berwaldhallen.se

m

- lekfullt om hur
det är att vara
en 15-årig teater
och ett 100-årigt land

t

SCEN
Olympiateatern
Västmannag. 56
T-Odenplan

i

Radiokören, Peter Dijkstra
och interaktiva musikinstallationer

h

18.2.-18.3.

h

Urpremiär

musikalen

m

2-6 år

”Humoristisk och varm.” DN

Freud is back!
1, 14, 22, 29 mars
5 april 19.00
Gästspel på

Playhouse Teater
Drottningg 71

Jon as N erbe m e d or ke s te r
Re gi : A n dr eas B oon s tr a
Biljetter:

www.sthlmsmusikteater.com
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26
Christoph Eschenbach

7
John Mayer

KONSERTHUSET STOCKHOLM

ERICSSON GLOBE

Mahlers nia är huvudnumret när
den tyske dirigenten dirigerar
Kungliga Filharmonikerna.

Amerikanska gitarristen och låt
skrivaren John Mayer är svår att
kategorisera. Konserterna på den
aktuella turnén är indelad i tre de
lar: en akustisk solodel, en med
band och en med en bluestrio.

27
Henrik Måwe
VÄSTERÅS KONSERTHUS

Uruppförande av Anders Hillborgs
”Scream Sing Whisper ”och hans
pianokonsert. Christian Karlsen di
rigerar Västerås Sinfonietta som
också spelar Mozarts Pragsymfoni.

Kari Kriikku
BERWALDHALLEN

Finske klarinettvirtuosen spelar
koreanska tonsättaren Unsuk
Chins klarinettkonsert, för första
gången i sin helhet. Susanna Mälk
ki dirigerar Radiosymfonikerna.

Hans Pålsson
HELSINGBORGS KONSERTHUS

Pianisten Hans Pålsson firar att
det är 50 år sedan han debuterade
som solist med Mozarts pianokon
sert nr 25 och Helsingborgs sym
foniorkester. Samma konsert och
orkester, nu ledd av Sascha Götzel.

28
West-Eastern Divan
Orchestra
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Daniel Barenboim dirigerar orkes
tern han grundat, ett fredsprojekt
med unga israeliska och arabiska
musiker. Okestern framträder i
Konserthuset för första gången.

Ghost
HOVET

Den globala metalsuccén sägs
vara en konstellation med en påve,
Papa Emeritus, och fem maskera
de gastar. I verkligheten är det ett
gäng musiker från Linköping.

MAJ
4
The Cardigans
GRÖNA LUND

Grönans konsertsäsong drar
igång med The Cardigans. Det
är första gången på 22 år som
bandet spelar på nöjesfältet.

Iréne Theorin
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Ett par utlevande kvinnor gestal
tas i konserten av svenska världs

8
Ariana Grande

Good Harvest, Södra Teatern,
6 maj. FOTO: GOODHARVEST.COM

FRIENDS ARENA

sopranen Iréne Theorin, som
sjunger avsnitt ur Strauss
operorna ”Elektra” och ”Salome”.
Thomas Søndergaard dirigerar
Filharmonikerna, även i ett stycke
av B Tommy Andersson.

Truls Mørk
GÖTEBORGS KONSERTHUS

Truls Mørk spelar Prokofjevs
virtuosa ”Sinfonia concertante”
för cello och orkester med tillträ
dande chefdirigenten Santtu-
Matias Rouvali som ledare för
Göteborgssymfonikerna.

5
Depeche Mode
FRIENDS ARENA

Syntveteranerna Depeche Mode
startar sin artonde världsturné,
”Global spirit tour”. Bandets första
konsert på tre år.

Den 23-åriga amerikanska popoch r’n’b-artisten Ariana Grande
inleder den europeiska delen av
sin tredje världsturné, ”Dangerous
woman tour”.

George Clinton
GÖTA LEJON

Funkens främsta vildhjärna och en
av dess mest inflytelserika arkitek
ter. Spred P-funkens kosmiska ma
nifest och är vid 75 års ålder lika
oberäknelig.

11
B Tommy Andersson
DE GEERHALLEN, NORRKÖPING

En ny violinkonsert av B Tommy
Andersson, ”Hommage till Miche
langelo”, uruppförs med Paul
Waltman som solist och tonsätta
ren som dirigent för Norrköpings
symfonikerna.

18
Michael Tilson Thomas
KONSERTHUSET STOCKHOLM

Joshua Bell
BERWALDHALLEN

Joshua Bell spelar olika verk: på
fredagen Ernest Chaussons
Poème för violin och orkester och
följande dag Bruchs violinkonsert.
Daniel Harding dirigerar Radio
symfonikerna som också spelar
Mahlers femte symfoni.

6
Kiss
TELE2 ARENA

Senast Kiss var här, 2013, firade de
40 år på rockscenen. De är fortfa
rande igång, med Paul Stanley och
Gene Simmons kvar i bandet se
dan begynnelsen i New York.

Good Harvest
SÖDRA TEATERN

Finstämd folkpopduo som upp
märksammats för sin version av
Joni Mitchells ”Woodstock” och
som fått Per Gessle att kontrakte
ra dem till sitt skivbolag.

Beethovens väldiga ”Missa Solem
nis” framförs av Filharmonikerna
och Eric Ericsons kammarkör
samt en rad solister under ledning
av Michael Tilson Thomas.

Tjajkovskijfestival
MALMÖ LIVE

Festivalen pågår tre dagar. Violi
nisten Ray Chen, pianisten George
Li och cellisten Andreas Brantelid
är solister tillsammans med Mal
mö symfoniorkester under chefdi
rigent Marc Soustrot.

Premiär 6 maj

20
Bruno Mars
ERICSSON GLOBE

Det låter mycket elektronisk
80-talssoul om Bruno Mars senas
te album ”24K magic”. Men den
mångsidiga Bruno Mars lär plussa
på med reggae och andra musika
liska spår i Globen.

25
Norlie & KKV
GRÖNA LUND

Norlie & KKV, Sonny Fahlberg och
Kim Vadenhag, gör ingen skillnad
på hiphop och danspop. Förra
gången de spelade på Grönan fick
konserten flyttas från Lilla scenen
till stora. Nu bokades de dit direkt.
Kalendarierna är ett urval. Datum och evenemang kan ändras.

Vårvisning
i Lavalhallen 1 – 19 April
www.stockholmskonstsalong.com

BILJETTER
040–20 85 00
malmoopera.se

Hans Zimmer
ERICSSON GLOBE

Plötsligt har filmmusiken fått en
plats på estraderna. Hans Zimmer
har gjort så mycket – ”Lejonkung
en”, ”Gladiator”, Interstellar” – att
en uppräkning blir omöjlig.

19
Pat Metheny
KONSERTHUSET

Den amerikanska jazzgitarristen
och kompositören Pat Metheny
har varit i Sverige många gånger.
Nu aktuell med en ny intressant
konstellation: trummisen Anthony
Sanchez, basisten Linda Oh och
pianisten Gwilym Simcock.

Pågående utställning (bild)

MARTIN JONSSON – måleri tom 4/3
Kommande

MOJA ADLERSSON, måleri 11/3-1/4
ULLA OHLSON, glas och akvarell 6/4-6/5
CHARLOTTE HEDBERG, fototriptyker 11/5-3/6
Välkommen till Karlavägen 15, Stockholm

ny opera på vadstena slott
premiär 21 juli 2017

The Importance of
Being Earnest
efter en pjäs av oscar wilde
musik: b tommy andersson

Margareta Eklund 070-661 75 26,
www.gallerieklund.se
margareta@gallerieklund.se
Öppettider: ti-to 12-18, fr-lö 12-16

vadstena-akademien.org

LÄS MER OCH KÖP BILJETTER PÅ: WWW.PLAYHOUSETEATER.SE

PREMIÄR 22 FEB!

FOTOGRAFI 51

AV ANNA ZIEGLER REGI ELISABET KLASON
MED CECILIA FRODE, ANDERS BERG, ANTON HÄGGBLOM,
JONAS KRUSE, ADAM RANDLE SAMT OSCAR TÖRINGE

BILJETTER: WWW.PLAYHOUSETEATER.SE

