
1 1

ALLA BEHÖVER GÅ PÅ TEATER.
Så bidrar teaterupplevelsen 
till en bättre värld. Sid 6

MODIGT!
Vi vågar visa vägen.
Sid 29

NYTT HÄRLIGT SPELÅR.
Klassiker och nyskrivet 
i fin mix. Sid 13

2017/2018
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Teater gör världen till en lite bättre plats. Det är vi säkra på.
För oavsett om du ser en nyskriven pjäs eller en hundraårig klassiker

vidgas dina vyer. Teater ger inblick i och förståelse för andras liv.
Och det är första steget mot en skönare värld.
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6. 8. 11. 13. 29. 31. 32. 34.
Introduk-
tion: 
Teater-
chef Kajsa 
Giertz.

» Om en 
annorlunda 
och omtum-
lande teater-
upplevelse.

Årets 
nyheter.

» Stadstea-
ternPLUS, 
Onsdags-
klubben, 
kulturquiz, 
introduk-
tioner och 
mycket mer.

Årets tema:
Familjen.

» Ständigt 
aktuellt 
begrepp
genomsyrar 
spelåret.

Repertoar
2017/2018.

» Klassiker 
och nyskrivet 
i fin mix.

Intervju:
Mod att 
förändra.

» Skåde-
spelaren 
Evamaria 
Björk om 
mod, jäm-
ställdhet och 
teaterns roll i 
samhället.

Soppan.

» Ständigt 
populära 
Sopptea-
tern fyller 
Foajéscenen.

Intervju:
East Side
Stories.

» Kultur-
projekt 
med många 
bottnar.

Gästspel.

» Nycirkus 
och dock-
teater för 
vuxna 
breddar 
repertoaren.

Årets tema: Familjen.
Läs mer på sidan 11.

Vår repertoar säsongen 2017/2018.
Läs mer på sidan 13–27.

INNEHÅLL.
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36. 37. 38. 40. 42. 44. 45. 46.
Intervju:
bibu 2018.

» Några 
frågor till 
scenkonst-
biennalens 
vd.

Intervju:
Vårt arbete 
med sko-
lorna.

» Barn och 
ungdomar 
– teaterns 
viktiga 
grund.

Intervju:
Teater för 
barn och 
unga.

» Forskaren  
Karin 
Helander 
samtalar om 
varför teater 
och kultur är 
så viktigt för 
barn.

Lär känna 
oss.

» Några av 
teaterns 
medarbetare 
talar ut. 

Ensemble.

» Vi står på 
scen spelåret 
2017/2018.

Lilla teater-
testet.

» Hitta rätt i 
repertoaren 
med vårt 
mini-test.

Intervju:
Vår länk 
till dig.

» Biljettkas-
sans nestor 
om mötet 
med teater-
besökarna.

Biljetter 
och info.

» Allt du 
behöver 
veta inför 
biljettköp.

Intervju: Mod att 
förändra
Läs mer på sidan 29.

Intervju: Vårt arbete med skolorna.
Läs mer på sidan 37.

Gästspel: Limits med Cirkus Cirkör.
Läs mer på sidan 34.

INNEHÅLL
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Teatern tar
upp de viktiga 
frågorna.

Det är sent 1970-tal och jag går i sjuan. Hela
min årskurs har åkt från förorten in till
stan för att gå på teater för första gången.

Det är en lång resa på flera sätt. Vad jag inte vet
just då är att det här teaterbesöket ska komma att
påverka min syn på teater för alltid.

Jag växte upp i ett miljonprogram norr om Stock-
holm och min skola ansågs ha stora problem. Vi 
var ett stökigt gäng, så som en högstadiepublik 
ibland kan vara. Kanske var vi extra struliga.

Ljuset i salongen släcks och föreställningen 
börjar, men klasserna som fyller bänkraderna kan 
inte komma till ro och snart överröstas replikskif-
tet på scen av sorlet från publiken. När någon kas-
tar tuggummi mot skådespelarna ledsnar huvud-
rollsinnehavaren. Hon avbryter mitt i en mening 
och i samma stund som rummet tänds upp blir det
knäpptyst. Nittio fjortonåringar håller andan. Av 
rädsla för vad som ska hända. Av spänning.

Många i klassen har aldrig varit på teater förut.
Vi är på okänd mark, samtidigt som vi är vana vid

att bli tillsagda. Men skådespelarna gör något som
är fullkomligt oväntat för oss.

– Vi vet att ni har åkt långt och hoppas ju att ni
vill vara här med oss, men det är så klart helt fri-
villigt. Om någon inte vill stanna är det okej att gå,
säger en av dem. Han pekar vänligt mot dörren 
men ingen reser sig.

– Jag tror att alla behöver fundera på livet
ibland. Vad är viktigt? Vad tror jag på? Hur vill jag
leva? Hur påverkar mina handlingar min omgiv-
ning?, fortsätter hans kollega.

Det känns som om hon ställer frågorna helt och
fullt riktade till mig och alla mina klasskompisar.

– Teater är som en spegel som vi kan se oss själva i. 
Kanske underlättar den för oss att även se varan-
dra, våra olika viljor, önskemål och behov.

Skådespelarna pratar ännu en god stund, ger 
oss sina finaste argument för varför teater be-
hövs. Deras sätt att ta sig tid att förklara öppnade 
något i mitt fjortonåriga jag.

Som vuxen kom jag att arbeta på, bakom och med
scenen. Under åren har jag samlat på mig många 
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INTRODUKTION

fler argument varför teatern har en viktig roll 
att fylla i mitt och andra människors liv. Och 
det finns säkert ännu fler! Jag är övertygad om 
att teater ger oss djupare förståelse för andra 
människor och deras livsval. Därmed finns det en 
chans att teater gör samhället till en lite bättre 
plats att leva på. Det känns bra.
     
Nu är det 2017 nästan 40 år har gått. Jag är 
stolt över att kunna presentera Helsingborgs 
stadsteaters 96:e säsong. Min första som den 
här teaterns chef.

Hjärtligt välkommen!

Kajsa Giertz, teaterchef
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Nu öppnar vi teaterhuset ännu
fler dagar i veckan. Den här
säsongen är det premiär för
StadsteaternPLUS som ebjuder
ett brett program bredvid de
ordinarie föreställningarna.

Vi hälsar dig välkommen till
föreläsningar, kulturquiz, gui-
dade visningar av de kreativa
verkstäderna och mycket mer.

Programmet fylls på efter-
hand. Du hittar aktuella datum 
på helsingborgsstadsteater.se Publiksamtal och 

Onsdagsklubben.

Introduktioner.
Föreläsningar:
Tema familjen.En nyhet vi är extra stolta över

är de kostnadsfria introduktio-
nerna i foajén som alltid börjar
30 minuter före varje föreställ-
ning. Då får du en innehållsrik
och givande upptakt på cirka
10 minuter. Teaterchefen intro-
ducerar premiärer, publikvär-
dar övriga föreställningar.

Gäller alla egenproducerade
föreställningar för vuxenpublik.

Vi närstuderar spelårets tema 
under rubriken Familjen – i nöd 
och lust. Föreläsningsserien ges 
i samarbete med Folkuniversi-
tetets Kunskapsklubben vid tre 
tillfällen hösten 2017.

4 sept: Lars Dencik, senior 
professor i socialpsykologi
2 okt: Terese Anving och Dalia 
Mukhtar Landgren, forskare i 

Första onsdagen efter premiär 
bjuder vi in till publiksamtal 
med regissör, teaterchef 
och/eller skådespelare efter 
föreställningen. Räkna med 
intressanta diskussioner och 
fördjupningar kring pjäsen du 
nyss har sett. För datum, se 
respektive pjäs här i säsongs-
programmet och på helsing-
borgsstadsteater.se

Onsdagsklubben ger dig 
möjlighet att köpa föreställning 
inklusive publiksamtal i paket 

Spelåret 2017/2018 bjuder på flera pinfärska programpunkter under rubriken 
StadsteaternPLUS. Vi hoppas att de ska ge dig ännu fler anledningar att komma 
till teatern.

ÅRETS NYHETER 
GER DIG MERSMAK.

MISSA INTE!
Serveringen öppnar

alltid 45 minuter innan 
föreställningen börjar.

till ett ännu förmånligare pris.
Välj själv om du vill köpa fem 
föreställningar eller tre.
Publiksamtal och Onsdags-
klubb äger rum på våra egna 
produktioner för vuxna, första 
onsdagen efter premiär.

När: Första onsdagen efter 
premiär
Ingår: samtal med skådespelare  
och/eller regissör/teaterchef i 
samband med föreställning
5 föreställningar: 1 000 kr
3 föreställningar: 660 kr
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ÅRETS NYHETER

Öppna repetitioner.
Kulturquiz.

Premiärabonnemang
Lillan.

Nu har du möjlighet att köpa 
premiärabonnemang även till 
Lillan. I abonnemanget ingår ett 
glas cava, vin, öl eller alkohol-
fritt alternativ i samband med 
premiären. Du får välja din 
egen stol och biljetterna skickas 
hem till dig.

Kostnad: 840 kr
Ingår: Norénhotellet, Anna och 
Mats bor inte här längre samt 
IdioternaÄr du nyfiken på hur det kan se

ut när en föreställning växer
fram ska du gästa en av våra
öppna repetitioner. Då får du
se regissör och skådespelare i
aktion. I år erbjuder vi öppna
repetitioner två veckor före 
premiär till alla våra egna före-
ställningar helt gratis. Vilka
datum som gäller kan du se på
hemsidan och på respektive
föreställnings sida här i
säsongsprogrammet.

Kom och testa dina kulturkun-
skaper tillsammans med släkt, 
vänner och bekanta. Quizledare  
är Eskil Jönsson, journalist 
och tidigare chefredaktör på 
Helsingborgs Dagblad. Ett lag 
kan bestå av 2–6 personer.

Pris: 160 kr, en matig macka
och quiz ingår
Datum: 12 sept, 10 okt och
7 nov
Tid: Dörrarna öppnas 18.30
Quizen börjar 19.00

Under våra öppna repetitioner får du veta hur det egentligen går till när regissör och skådespelare arbetar på scen. Bilden är från
föreställningen Glädjen eller småprat i svartvitt (2017). Foto: Peter Westrup

Foto: StudioE

sociologi och statsvetenskap 
vid Lunds universitet
6 nov: Åsa Lundqvist, doktor 
vid Lunds universitetet

Pris: 120 kr
Datum: 4 sept, 2 okt och 6 nov
Var: Foajéscenen
Tid: 18.00

Läs mer på folkuniversitetet.se/
kunskapsklubben
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ÅRETS TEMA

VI SÄTTER LJUSET 
PÅ FAMILJEN.

Historien går i cirklar. Sådant som vi trott tillhör det förflutna kan plötsligt återuppstå 
med förnyad kraft. Det gäller i högsta grad även synen på familjen – som är temat för 
säsongen. Spelåret 2017/2018 tar oss från Shakespeares odödliga kärleksdrama via  
Birgitta Egerbladhs dansteater till vinterns familjeföreställning. Dessutom får vi uppleva  
en sårig skilsmässa, het passion och ett riktigt idiotiskt experiment.

Familjen är ett av teaterns ur-teman. Ända sen 
antiken har den varit en reflektionsyta genom vil-
ken teatern har undersökt mänskliga relationer.

När vi talar om familjen i dag så är det inte i 
första hand genom inre psykologiska omständig-
heter, utan genom yttre. För trots de stora fri-
hetskamperna, kvinnofrigörelsen och medborgar-
rättsrörelsen, har den traditionella kärnfamiljen
fått en nytändning.

Par flätas samman via gemensamma bostadslån.
Barn vårdar sina gamla föräldrar. Föräldrar ser 
ekonomiska fördelar i att själva ta hand om sina 
barn. I en krympande välfärd faller ansvaret, inte 
minst för omsorgsarbetet, på familjerna. Framför 
allt på kvinnorna. Allt fler gifter sig, den romanti- 
ska uppfattningen om kärnfamiljen har förstärkts 
och många unga par skaffar barn tidigt.

Är vi där igen? Frågar någon nu.
Ja, kanske är det heller inte så konstigt att det 
uppstått en längtan efter det förgångna? Genom 
att eftersträva en återgång till ett inbillat ”det-var-
bättre-förr”, hoppas många kunna återställa en 
ordning som i alla fall känns bättre än det otrygga
samhälle vi lever i nu. Återigen understryks kärn-
familjens kulturförmedlande och fostrande roll 
som samhällets mest grundläggande. Samtidigt 
undergrävs och hotas familjens faktiska förutsätt-
ningar som en konsekvens av osäkra livsvillkor.

De senaste årens flyktingpolitik har gjort det
tydligt att familjen inte alltid är en önskvärd sam-
mansättning. Det har vi inte minst kunnat se när 
flyktingars möjligheter till familjeåterförening 
kringskurits. Ytterst handlar ju familj om gemen-
skap. För många är familjen också lika med trygg-
het. Det är hos den vi söker tröst. Det är mot den 
vi frigör oss. Det är för familjen vi gråter. Det är i 
familjen vi skrattar. Det är från familjen vi skiljer 
oss. Det är ur familjen vi blir människor. Det är i 
förhållande till den egna familjen som andra blir 
främmande.

Att familjen blivit tema för det här teateråret är  
inte bara ett försök att formulera den värld vi 
lever i. Teatern ska vara en plats för alla. Och alla 
människor har en relation till familj. Att belysa fa-
miljen på teatern är att börja från början. Men det
är också att göra om, att tänka ”så skulle det också
kunna vara”. 

Det är vår stora förhoppning att vi genom att 
framhäva detta omtalade ämne från oväntade håll 
gör världen synlig på nytt. Därmed kan vi kanske 
också bereda plats för en större familj som kan 
inbegripa fler.

Tom Silkeberg
DramaturgLäs om säsongens 

föreställningar
på kommande sidor!
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Romeo
och 
Julia.
V ad är en hejdlös förälskelse som får  

fäste mitt i en värld som brinner? Den är 
ett mirakel! 16-årige Romeo har en känsla 

av att något hemskt kommer att hända. Men på  
en fest möter han 13-åriga Julia. Kärleken drabbar 
dem djupt och omedelbart. En förälskelse som 
verkar fullkomligt chanslös eftersom deras famil-
jer sedan gammalt är bittra fiender.

I William Shakespeares odödliga klassiker går
kärlek och hat hand i hand. Höstens uppsättning 
tar plats i en stad där motsättningarna växer, 
familjeband knyts hårdare och brutaliteten eröv-
rar gatorna. I Romeo och Julia flyttar våldet oss 
närmare livet och kärleken – och får oss att känna 
på riktigt.

Regissören Peter Oskarson, scenografen Peter
Holm och dramaturgen Jan Mark, som grundade 
Skånska teatern i Landskrona på 1970-talet, 
återvänder i höst till Skåne. De kommer med ett 
400-årigt skådespel som har en skrämmande 
aktualitet. Det är första gången de arbetar med 
Helsingborgs stadsteater.

STORAN 30 SEPT–3 NOV 2017
I rollerna: Alexander Abdallah*, Abduljabbar Alsuhili, 
Gustav Berg, Tobias Borvin, Rolf Christianson, Nils 
Dernevik, Lena T Hansson, Sara Ingelstam Fransén, 
Oldoz Javidi, Ruben Lopez , Tinna Magnusdottir, 
David Sigfridsson, Nicole ”NicVibe” Wiberg, 
Victoria Wikberg* 
Av: William Shakespeare  
Regi: Peter Oskarson
Scenografi och kostym: Peter Holm
Ljus: Per Sundin
Översättning och bearbetning: Peter Oskarson 
och Jan Mark
Dramaturg: Tom Silkeberg
Koreografi: Kajsa Giertz
Musikansvariga: Malte ”Cikada” Leander och 
Nicole ”NicVibe” Wiberg
Publiksamtal: 6 sept kl 18.30
Öppen repetition: 16 sept kl 13.00
Föreställningslängd: 2,5 timmar

*Praktikant Teaterhögskolan i Malmö 

STORAN: ROMEO OCH JULIA
PREMIÄR: 30 SEPT 2017

KATEGORI: KLASSIKER

”Kom, mörka natt,
Ge mig min Romeo

och när jag dör,
Så skär honom i

tio tusen stjärnor
Och låt dom stråla

på din mörka himmel
Så hela världen

börjar älska natten
Och glömmer dag och

solens grälla sken.”
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Rapunzel.
Om hur det är att vänta. Och längta. Om

att bli både bortbytt och bortskämd. 
Om att ha världens längsta fläta, men 

världens minsta röst. Tills man börjar sjunga, så 
tornet man är inmurad i skakar. Och sen kan vad 
som helst hända.

I sagan om Rapunzel byter en nybliven mamma 
bort sitt barn mot en magisk växt som hon inte 
kan sluta äta. Barnet Rapunzel växer upp, älskad 
av sin nya mamma som vill ge henne allt, utom fri-
het. Hon stänger in Rapunzel i ett torn utan dörr 
och där upptäcker Rapunzel att hon har en röst. 
Den leder henne ut på en krokig och farlig väg – 
men om hon går den till slut, så kan hon hitta både 
friheten och en borttappad kungason.

Det här är teater full av rörelse och dans full av
ord. Teaterchef Kajsa Giertz, prisbelönt regissör 
och koreograf, sätter upp årets familjeföreställ-
ning på Storan. En berättelse för hela familjen som
är kryddad med ett hänförande vackert scenrum
signerat Helle Damgård.

STORAN 9 DEC 2017–3 FEB 2018
Årets familjeföreställning
I rollerna: Alexander Abdallah*, Evamaria Björk, 
Nils Dernevik, Hanna Englund, Oldoz Javidi, 
Nicholas Kingo, Lisa Larsson, Emma Mehonic, 
Robert Olofsson m fl
Text: Marina Steinmo fritt efter Giambattista 
Basile, Charlotte Rose de Caumont de La Force 
och Bröderna Grimm
Regi och koreografi: Kajsa Giertz
Scenografi och kostym: Helle Damgård
Ljus: Mikael Sylvest  
Musik: Jeanett Albeck
Dramaturg: Tom Silkeberg
Publiksamtal: 8 nov kl 18.30
Öppen repetition: 25 nov kl 13.00
Föreställningslängd: 2 timmar
Från 7 år

*Praktikant Teaterhögskolan i Malmö

STORAN: RAPUNZEL
PREMIÄR: 9 DEC 2017

KATEGORI: FAMILJ

”Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel
Släpp ner långa flätan din 
släpp din kära mamma in

Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel
Släpp ner ditt långa, starka hår 
så att till tornet ditt jag når”
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Figaros
bröllop.
H et passion. Intriger. Längtan efter be-

kräftelse. Och en pyrande revolution.  
Figaros bröllop är en farsartad komedi 

som osar av åtrå, otrohet och utstuderad makt-
kamp. I centrum står Figaro och hans kärlek  
Susanna. Hon arbetar på slottet där den ständigt 
otrogne greven Almaviva och hans hustru bor. 
Runt dem kretsar en mängd karaktärer som alla 
har band till varandra. Snabbt utvecklar sig pjäsen 
till en mustig historia där det gäller att hänga med 
i svängarna.

Figaros bröllop skrevs alldeles före franska revo-
lutionen 1789. Med sin förtäckta kritik mot rådan-

de orättvisa samhällssystem blev pjäsen först en 
flopp. Men med draghjälp av Mozarts operaversion 
har den blivit älskad på världens scener. 

Köpenhamnsbaserade regissören Moqi Simon 
Trolins uppsättning är en färgsprakande, absurd 
och musikalisk komedi med djupt förankrade röt-
ter som låter oss förstå att verkligheten ibland 
inte är vad den ser ut att vara. 

Moqi Simon Trolin har tidigare satt upp prisbe-
lönta Sandholm (2011) och publiksuccén Den be-
synnerliga händelsen med hunden om natten (2015) 
på Helsingborgs stadsteater.

STORAN 24 MARS–5 MAJ 2018
I rollerna: Evamaria Björk, Tobias Borvin, 
Fredrik Dolk, André Kaliff, Lisa Larsson, 
Robert Olofsson, Birgitta Rydberg
Av: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais  
Regi och bearbetning: Moqi Simon Trolin
Scenografi och kostym: Eilev Skinnarmo
Ljus: Ilkka Häikiö
Publiksamtal: 21 feb kl 18.30
Öppen repetition: 10 mars kl 13.00
Föreställningslängd: 2,5 timmar

STORAN: FIGAROS BRÖLLOP
PREMIÄR: 24 MARS 2018

KATEGORI: KOMEDI
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Norén
hotellet.

K oreografen Birgitta Egerbladh möter Lars 
Norén. Så kan man beskriva Norénhotellet 
som med berått mod kastar sig ut i drama-

tikern Lars Noréns universum.
Birgitta Egerbladh skapar en uppsättning 

sprungen ur våra närmaste relationer och små 
omedvetna rörelser. Hon plockar friskt från 
Noréns texter, låter orden möta kroppen och 
smälter samman fragmenten till en dansteater om 
familjen. Föreställningen berättar om människans 
egenheter och svårigheter att kommunicera.

Birgitta Egerbladhs norrländska rötter ger sig 
tillkänna i den underfundiga humorn, vemodet och 
känslan av att livet aldrig blir som man tänkt sig. 
Hon har i flera år samarbetat med Klungan vars 
humorföreställning På rätt sida om okej gjorde ett 
succéartat gästspel på Helsingborgs stadsteater 
2014.

Norénhotellet är ett unikt verk som skapas spe-
ciellt för Lillan, i nära samarbete med ensemblen.

LILLAN 23 SEPT–2 NOV 2017
Dansteater av Birgitta Egerbladh 
inspirerad av Lars Noréns texter
I rollerna: Evamaria Björk, Cecilia Borssén, 
Jörgen Düberg, Linus Nilsson*, Robert Olofsson 
Regi och koreografi: Birgitta Egerbladh
Scenografi och kostym: Katrin Brännström
Ljus: Emanuel Arvanitis
Dramaturg: Marie Persson Hedenius
Publiksamtal: 31 augusti kl 18.30
Öppen repetition: 9 september kl 13.00
Föreställningslängd: 1 timme 20 minuter

*Praktikant från Teaterhögskolan i Malmö

LILLAN: NORÉNHOTELLET
PREMIÄR: 23 SEPT 2017

KATEGORI: DANSTEATER

-
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Våffelteater.

När Totto träffar Otto spirar nyfikenheten. 
I gränslandet mellan samförstånd och 
missförstånd växer vänskapen fram, prö-

vas och mognar. Följ med på en resa in i kreativi-
tetens landskap, där uppfinnarglädjen lyser upp 
den grå vardagen och magiska illusioner lockar till 
skratt.

Höstens Våffelteater är en rolig balansakt mel-
lan fantasi och verklighet. Den påminner oss om 
att när skaparglädjen tillåts ta över kan lampor få 
fötter, dockor bli levande och saker omkring dig 
förvandlas till vad du vill.

Totto, Otto och deras bästa vän Lilla hämtar in-
spiration i dans och nycirkus. I den underfundiga 
föreställningen utmanas barn och vuxna att hitta 
nya vägar in i lekens värld.

Innan föreställningen serveras det våfflor i foajén. 
Mer information finns på biljetten.

LILLAN 27 OKT–28 NOV 2017
Våffelteater
På scen: Jan Unestam och Petter Wadsten
Regi: Samuel Gustavsson 
Scenografi och kostym: Yvonne Ericsson
I samarbete med: Kompani Kanalje
Öppen repetition: 7 oktober kl 11.00
Föreställningslängd: 30 minuter
Från 4 år

LILLAN: VÅFFELTEATER
PREMIÄR: 27 OKT 2017

KATEGORI: BARN

Totto, Otto och deras bästa vän Lilla
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Anna 
och Mats

D et börjar med en resa till Sicilien. Anna och 
Mats och deras två barn. Anna och Mats 
är moderna människor. De vet hur de ska 

bete sig mot varandra. Ändå krånglar allt till sig. 
Det sista de vill är att göra sina barn illa. Ändå gör 
de det. Den där semestern på Sicilien blir ingen 
försonande resa. Han tystnar och hon förlorar sig 
i fantasier om den andre.

Anna och Mats bor inte här längre är en historia 
för alla som någon gång älskat. Det är lätt att känna 
igen sig i missförstånden, i känslan av att inte nå 
varandra och längtan efter kärlek. Livet har inte 
något facit och det är en insikt som lämnar ljusa 
strimmor av förtröstan och framtidstro.

Vi möter karaktärerna från Helena von Zweig-
bergks älskade romaner Ur Vulkanens mun och 
Anna och Mats bor inte här längre. Pjäsen regisse-
ras av Christian Tomner som tidigare bland annat 
iscensatt publikfavoriten Stillheten (2015) på Lillan.

bor inte här längre.

LILLAN 27 JAN–3 MARS 2018
I rollerna: Gustav Berg, Cecilia Borssén, 
Tobias Borvin, Kajsa Ericsson m fl
Av: Helena von Zweigbergk, efter romanerna
Ur Vulkanens mun och Anna och Mats bor inte 
här längre
Regi: Christian Tomner
Scenografi och kostym: Yvonne Ericsson
Ljus: Emanuel Arvanitis
Publiksamtal: 3 jan kl 18.30
Öppen repetition: 13 jan kl 13.00
Föreställningslängd: 2,5 timmar

LILLAN: ANNA OCH MATS BOR INTE HÄR LÄNGRE
PREMIÄR: 27 JAN 2018

KATEGORI: SAMTID

Hur gör man kärlek 
när det känns som man 
inte kan vänta längre? 

När alltför många år 
gått i tystnad och 

förbittring. Hur gör 
man kärlek om man är 
en modern människa?
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Idioterna.

N ågra vänner flyttar in i en villa i norra Hel-
singborg. Under den sysslolösa somma-
ren genomför de en fullkomligt smaklös 

och uppseendeväckande undersökning. De lurar 
sin omgivning genom att spela utvecklingsstörda, 
för att utmana och skaka om i det sociala spelet. 
Och för att ta reda på vad som sker när en släp-
per helt på sina hämningar. Vad händer när idiotin 
tillåts ta över? Hur experimentet faktiskt påverkar 
dem själva är ingen beredd på.

Den danske filmskaparen Lars von Triers kult-
förklarade dogmafilm Idioterna från 1998 blir nu 

teater på Lillan. Regissören Anja Suša gör en hög-
aktuell dramakomedi som inspirerats av filmen, 
men som moderniserats och placerats i ett sam-
hälle där alternativa sanningar sprids på nätet och 
där inget är vad det först verkar vara. Idioterna är 
en politiskt brännande pjäs med ironiska och bi-
sarra undertoner som får dig att skratta av igen-
känning och rysa av obehag.

Det är tredje gången prisbelönta Anja Suša gäs-
tar Helsingborgs stadsteater. Här har hon tidigare 
regisserat publik- och kritikersuccéerna Vår klass 
(2015) och Det löjliga mörkret (2016).

LILLAN 6 APRIL–9 MAJ 2018
I rollerna: Gustav Berg, Kim Bergkvist*, 
Cecilia Borssén, Nils Dernevik, Kajsa Ericsson, Oldoz 
Javidi, Danjin Malinovic, Kenny Olsson**
Fritt efter Lars von Triers film
Bearbetning: Tom Silkeberg och Anja Suša
Regi: Anja Suša
Scenografi och kostym: Helga Bumsch
Ljus: Emanuel Arvanitis 
Ljuddesign: Ådi Lindborg
Publiksamtal: 28 feb kl 18.30
Öppen repetition: 24 mars 13.00
Föreställningslängd: 1,5 timme

*Praktikant från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet
**Praktikant från Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet

LILLAN: IDIOTERNA
PREMIÄR: 6 APRIL 2018

KATEGORI: SAMHÄLLSSATIR

”Vad är meningen 
med ett samhälle 

som blir rikare och 
rikare, men där alla 

är olyckliga?”
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FOAJÉSCENEN: SAGAN OM SVERIGE
PREMIÄR: 2 FEB 2018

KATEGORI: SAMTID

Poeten Daniel Boyacioglus nyskrivna Sagan om 
Sverige är en högaktuell skildring av ett land som 
befinner sig i glappet mellan folkhemmets glät-
tade trygghet och rasismens förgörande svärta.  

Monologen är skriven för skådespelaren Jörgen 
Düberg och går under våren på turné till klass-
rum, bygdegårdar och bibliotek. Den ges även på 
Foajéscenen på Stadsteatern.

FOAJÉSCENEN 2 FEB 
2018 OCH PÅ TURNÉ
På scen: Jörgen Düberg
Av: Daniel Boyacioglu
Publiksamtal: 13 dec 18.30
Föreställningslängd: 50 minuter

Sagan 
om
Sverige.

Det var nåt år i min barndom när Sverige vann allt. VM i hockey, bordtennis, Eurovi-
sion. Samma år hade fröken förklarat att vi bara skulle få två pennor och ett skriv-

häfte var den terminen. Vi fick få det att räcka, för Sverige behövde spara. I våra huvuden 
hade det med jugoslaverna och Lasermannen att göra. Vi blev äldre, vi var duktiga i skolan,  
duktiga i sport, duktiga på att skriva. Vi kom inte in på några uteställen, blev bortsorterade 
från extrajobben. Vi visste hela tiden vad det berodde på.”
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Våren 2017 fick Evamaria Björk Alf Mattessons 
stipendium. Delar av motiveringen löd: ”Genom 

ett otal antal gestaltningar på våra och andras 
scener har du gjort skillnad och i högsta grad 

bidragit till Helsingborgs stadsteaters vida 
omvittnade konstnärliga kvalitet.”
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EEN TEATER 
MODIG NOG 
ATT FÖRÄNDRA.

Helsingborgs stadsteater vågar spela huvudrollen för alla – oavsett kön, hudfärg, 
ålder och sysselsättning. Möt skådespelaren Evamaria Björk i ett samtal om mod 
och modet att förändra.

INTERVJU: MOD ATT FÖRÄNDRA

Med en mitra på huvudet och en hudfär-
gad kroppsstrumpa kliver Evamaria 
Björk omkring som påven på Lillans 

scen. Mellan benen dinglar en halvfylld kondom 
likt en skrynklig pung. Påven tar några kliv, stannar 
upp och kådispungen dallrar. Publiken både fnis-
sar och skruvar på sig medan Evamaria Björk gör
verklighet av en av sina värsta mardrömmar.

– Jag önskar att det inte var så, men det var det
modigaste och mest riskfyllda jag har gjort. Jag är
en vanlig människa med vanliga rädslor och bris-
ter. En helt vanlig kropp, gammal och tjock, i en
kroppsstrumpa. Och utfallet av den där kropps-
strumpan var en sådan glädje. Det var den opti-
mala teaterupplevelsen, när det jag gör på scen 
betyder någonting och publiken förstår.

Scenen utgjorde en av slutsketcherna i fjolårets
humorföreställning På gränsen. Efter den uppsätt-
ningen händer det att Evamaria Björk blir stoppad
på stan. Den nyskrivna pjäsen gjorde braksuccé
först på Malmö stadsteater och därefter på Hel-
singborgs stadsteater. Evamaria Björk är säker på

att det lättsamma formatet gjorde sitt för att fylla
salongerna. Det i kombination med att den ska-
pats av och med kvinnor.

– Kvinnor förväntas inte så ofta ta stor plats 
på scen. Som kvinnlig skådespelare kan vi inte 
alltid spela offer. Vi är onda, dåliga och bra. Vi är 
hela människor. Dessutom är kvinnor de största 
kulturbärarna och utgör en betydande del av vår 
publik. Vi vill vara angelägna för dem, säger hon.

För Evamaria Björk är genusfrågan brännhet. 
Det har varit så de senaste tio, femton åren.

– Från början var skådespeleriet ett yrke och
jag var lycklig nog att få en fast anställning. Men ju
äldre jag blir desto viktigare har frågorna varför, 
hur och för vem blivit.

Redan nu har förändringsarbetet på Helsing-
borgs stadsteater kommit en god bit på väg. 
Genusfrågan är ständigt närvarande när reperto-
aren arbetas fram och de senaste åren har varan-
nan regissör varit kvinna.

Birgitta Egerbladh är ett aktuellt exempel. I höst
gräver den kritikerrosade koreografen och regis-
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MER OM EVAMARIA BJÖRK

Bor: Helsingborg

Yrke: Skådespelare

År på Helsingborgs stadsteater: 
Fast anställd sedan 1994

Favoritkaraktär: ”Nattbiträdet i En 
uppstoppad hund av Staffan Göthe. 

Hon var en ocensurerad, egoistisk, 

utåtagerande och trasig människa. 

En fantastisk roll! Ungefär samma 

beskrivning gäller Helen i Krymp-
lingen av Martin McDonagh.”

Aktuell: I Norénhotellet (premiär 

23/9), Rapunzel (premiär 9/12), 

Figaros bröllop (premiär 24/3 2018)

sören ner sig i dramatikern Lars Noréns verk och
skapar Norénhotellet – en helt unik dansteater på
Lillan.

– Det är kanon! Birgitta Egerbladh gör ovänta-
de saker och utgår från de kroppar som är på sce-
nen. Det är gränsöverskridande och inte så tradi-
tionellt, vilket är jätteroligt, säger Evamaria Björk.

Men det är inte bara frågan om kön som är viktig
att våga hålla igång i landets teaterhus. Om teater
i allmänhet ska lyckas vara angelägen för alla 
människor, och därmed locka en mer varierad 
publik än i dag, så måste också alla kunna känna 
igen sig eller sitt liv på scen. Därför är den etniska
diskussionen lika viktig att jobba med som genus-
frågan, menar Evamaria Björk.

– Teater handlar om att visa hur en människas
liv kan vara. Vi kan inte påstå något på scenen utan
att ha erkänt hur samhället ser ut. Vi kan liksom 
inte hitta på en verklighet, som att låta en vit skå-
despelare skildra en svart persons liv. Det går inte
längre.

Redan spelåret 2017/2018 är rollistan breddad
och skådespelare med olika bakgrund har anlitats
på både kortare och längre kontrakt.

– Som offentligt finansierad teaterinstitution
har Helsingborgs stadsteater ett tungt ansvar. Vi
vill vara handlingskraftiga och våga öppna upp för
delaktighet och rikta oss till alla grupper i samhäl-
let, säger Evamaria Björk.

– I det kommer per automatik också ett krav på
bildning.

Arbetet med att öppna upp teaterhuset vid fler
tidpunkter än då det är föreställning är påbörjat 
och under spelåret 2017/2018 växlar Stadsteat-
ern upp rejält. Målet är att få ännu fler att besöka
teatern, oavsett om det är för en föreställning, en
föreläsning eller för att köpa en kopp kaffe.

Ett sätt att sprida ordet om Helsingborgs stads-
teater, och få fler att känna att teatern är viktig 
för dem, är projektet East Side Stories (se separat

artikel på sid 32). I det tre år långa projektet får 
teaterns medarbetare chansen att arbeta med 
ungdomar och vuxna i stadsdelarna Fredriksdal, 
Dalhem och Drottninghög. Under ett stort antal 
workshoppar som så småningom övergår i repeti-
tioner skapar de en musikal från start till mål.

Nya konceptet StadsteaternPLUS (läs mer på sid
8) är ett annat steg i processen att bredda både 
publik och utbud. Inom ramen för Stadsteatern- 
PLUS erbjuds panelsamtal, pjäsintroduktioner, 
teatersamtal med skådespelare och regissörer, 
temaföreläsningar, kulturquiz, guidade visningar i
teaterhuset och mycket mer.

– Jag skulle vilja att dörrarna till teatern alltid 
var öppna, att det skulle vara samma känsla som 
på Stadsbiblioteket. Biblioteket är en fristad där 
man inte nödvändigtvis lånar böcker. Folk äter 
lunch, pluggar, läser tidningar, lyssnar på musik 
och träffas. Den där magin som en del på teatern 
kan vara rädd att förlora om man öppnar upp –
den kommer att finnas ändå!, säger Evamaria.

INTERVJU: MOD ATT FÖRÄNDRA

31
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SOPPAN: FOAJÉSCENEN
PREMIÄR: 7 SEPT 2017

KATEGORI: SOPPTEATER

Soppan.
Ljudet av småprat, skratt och soppskedars klang mot porslin 
fyller Stadsteaterns rymliga foajé. Varje torsdag tar förväntans-
fulla lunchgäster plats vid borden framför Foajéscenen, alldeles 
innanför Storans entré.

Vid halv 12 serverar Nattkatten en varm och väldoftande soppa,
gott bröd och dricka. Kvart över 12 börjar så föreställningen. Här
möter man teaterns egna och gästande skådespelare eller artister 
i små intima och underhållande, musikaliska eller dramatiska ut-
flykter. Programmet är högst varierande. Och populärt. Det gäller 
att boka plats i tid, biljetterna kan snabbt ta slut.

Soppan serveras klockan 11.30. Föreställningen börjar klockan
12.15 och pågår cirka 45 minuter. Hela programmet för spelårets 
soppteaterföreställningar presenteras på 
helsingborgsstadsteater.se.

SOPPTEATER
HÖSTEN 2017

7 september

14 september

21 september

28 september

5 oktober

12 oktober

2 november

9 november

16 november

23 november

30 november

7 december

Programmet fylls på
efter hand och datumen
för våren 2018 läggs upp
under hösten. Läs mer på
helsingborgsstadsteater.se

31
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E
East Side Stories. Namnet sitter som en smäck. 
Projektet omfamnar nämligen tre av stans bo-
stadsområden i öster: Dalhem, Drottninghög och
Fredriksdal. Under tre år arbetar de med kultur i
alla dess former, just nu med huvudfokus på en ny-
skriven musikal som har premiär sommaren 2018.

– Det finns många olika historier som inte berät-
tas. Vi vill lyfta dem, säger Annika Kofoed som är
initiativtagare och sammanhållande länk och även
känd för Stadsteaterns trogna publik från husets
fasta skådespelarensemble.

Redan nu är ett stort antal människor i alla åldrar
och nationaliteter involverade i East Side Stories
genom stadsdelarnas föreningar, skolor och 
studieförbund. Under våren 2017 har en handfull
pedagoger hållit skrivarverkstäder, dansklasser,
sångworkshoppar och konstprojekt. Och mer är
på gång i höst.

– Vi hoppas kunna fånga upp ett intresse och
skapa ett engagemang. Kanske kan vi inspirera 
ungdomarna som bor här att själva starta för-
eningar eller vara kreativa på annat sätt, säger  

East Side Stories 
– berättelser med 
helt nya sidor.

Nya samarbeten kan ge massor av energi och aha-upplevelser. Det säger 
Helsingborgs stadsteaters skådespelare Annika Kofoed som tagit initiativ 
till ett omfattande kulturprojekt i Helsingborg med Inva-sam, Helsingborgs 
stadsteater och Tillsammans. 

Annika Kofoed som efter uppstartsfasen blir 
konstnärlig ledare för det treåriga projektet. 
I augusti sätter hon igång att intervjua människor 
som hon knutit kontakt med under våren.

– Det händer så mycket i vårt samhälle, och det
händer fort. Därför hänger dramatikerna inte all-
tid med. Det här är ett sätt att hålla örat mot mar-
ken, säger hon.

Genom att föra samman boende i bostadsområ-
dena och amatörer med professionella konstnä-
rer, dansare, skådespelare och andra kulturutö-
vare skapas positiv energi och kreativ gemenskap.

– Det finns en nyfikenhet och glädje i att skapa
något tillsammans. Det är oerhört viktigt att ha 
med barn och unga i sådana här sammanhang. De
är våra kulturbärare och teaterns framtida publik.
Det är bra att teatern öppnar upp och tar in influ-
enser utifrån.

Samarbetsprojekt av det här slaget kan dess-
utom få invånarna att känna en stolthet över vad 
man lyckats åstadkomma. Det tror Annika Kofoed 
mycket på.



32 33

– Vi erbjuder en professionell ram. Men vi får
hjälp med att fylla den med innehåll.

Hon hoppas även kunna skapa samarbets-
projekt med skolorna i områdena. Att projektet 
kan integreras som en spännande och kreativ del  
i läroplanen för till exempel svenska och bild.

Annika Kofoed anser att en av Stadsteaterns
viktiga uppgifter är att bidra till det demokratiska
samtalet.

– Teater har alltid varit ett sätt att diskutera  
saker, och diskussionerna ska givetvis involvera  
så många som möjligt. Det är viktigt för demokra-
tin att folks berättelser kommer fram.

Nu ser Annika Kofoed, pedagogerna och alla an-
dra som är involverade fram emot en period med
hårt men givande arbete.

– Det är många kulturer som strålar samman i 
det här stora projektet och det är jätteroligt med 
alla möten som uppstår. Vi har även med oss 
Inva-Sams drygt 30 invandrarföreningar och för-
hoppningsvis fångar vi upp kulturutövare som inte 
fått möjlighet att komma ut och visa upp sig än.

MER OM EAST SIDE STORIES

Vad: Ett treårigt statligt projekt som 

får stöd från Statens kulturråd. Drivs av 

Helsingborgs stadsteater, Tillsammans och 

Inva-Sam

Delmål 1: Musikalen East Side Stories som 

baseras på deltagarnas berättelser. 

Manus av Annika Kofoed

Premiär: Försommaren 2018

Vårens skrivarverkstäder har varit berikande 
både för henne och deltagarna.

– Vi hade en grupp stadsdelsmammor som verk-
ligen bjöd på sina tankar och skrev otroligt fina
dikter. De berörde mig väldigt mycket.

Skådespelaren Annika Kofoed tar sig gärna an teaterprojekt även utanför Stadsteatern.
”Det ger mycket energi och skapar engagemang”, säger hon.

INTERVJU: EAST SIDE STORIES
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Är en begränsning en realitet eller något påhittat? Är en begränsning ett stopp
eller en motivation till att hitta nya vägar? Cirkus Cirkör vänder perspektiven upp
och ner. Med kraft, möjlighetsfokus och uppkäftigt engagemang balanseras en
värld av flykt och nya gränser mot artisternas personliga hinder i form av risker,
smärta samt gruppens och kroppens begränsningar.

Biljettpris: 110–350 kronor

GÄSTSPEL STORAN 14–18 FEB 2018
Ensemble: Saara Ahola – akrobatik, luftakrobatik och sång. 
Anton Graaf – akrobatik och språngbräda. Einar Kling-Odencrants – akrobatik 
och språngbräda. Sarah Lett / Manda Rydman – akrobatik och roue cyr /
luftakrobatik och kautschuk. Peter Åberg – akrobatik, jonglering och sång. 
Samuel ”Looptok” Andersson /Thea Åslund - musiker
Föreställningslängd: 2 timmar 10 minuter inkl. paus

Limits
Cirkus
Cirkör.

GÄSTSPEL: LIMITS
14–18 FEB 2018
KATEGORI: NYCIRKUS

”Limits är enastående 
cirkuspoesi på aktuellt 
tema: migration.”
Anna Ångström SVD

34 35
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Skvalpet.

GÄSTSPEL: SKVALPET
30 NOV, 1 & 2 DEC 2017

KATEGORI: DOCKTEATER FÖR VUXNA

Malmö Dockteater fortsätter att utforska en konstgjord verklighet i dockskåps-
format. I Skvalpet bjuds vi in till teaterns vardag. Vi möter fastanställda skådespe-
lare, skyddsombud, praktikanter samt föreställningens regissör Erik Högström. 
På sitt lågmälda vis gör Malmö Dockteater smarta och ultrarealistiska föreställ-
ningar för vuxna med tema som makt, idealism, konst och kapitalism.

GÄSTSPEL LILLAN 30 NOV, 1 & 2 DEC 2017
Idé, koncept & på scen: Erik Holmström  Regi: Erik Holmström & Andrea Edwards 
Scenografi: Johan Bergman  Scenografi i scenografin: Sören Brunes
Musikkomposition: Cecilia Nordlund & Lotta Wenglén
Attributmakeri: Sofia Andersson  Producent: Anna Jonsson Björck
Föreställningslängd: 1,5 timme utan paus

”Plötsligt uppfylls
drömmen om vad ett
urbant kulturliv ska
erbjuda. Att gå ner i en
källare och hitta ett
kaninhål till en
excentrisk, ny värld.”
Rakel Chukri, Sydsvenskan

34 35
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6
Emma El-Hallah, tf vd för scenkonstfestivalen 
bibu som är tillbaka i Helsingborg den 16–19 
maj 2018.

Vad är bibu?
– Bibu är en scenkonstfestival som äger rum 

vartannat år och därför kallas biennal. Den visar 
upp juryvalda föreställningar för barn och unga. 
Juryn arbetar i två år för att hitta det allra bästa. 
Ett internationellt råd bevakar området utom-
lands.

Scenkonst, vad är egentligen det?
– Det kan vara teater, dansteater, musikteater, 

dockteater, performance, dans, nycirkus… Under 
bibu 2016 hade vi 21 olika föreställningar och 75
föreställningstillfällen under fyra dagar.

Varför finns bibu?
– För att visa upp hur bra scenkonst för barn

och unga som görs. Och för att lyfta målgruppen 
som lätt glöms bort när fokus hamnar på vuxen- 
publiken. Bibu är ett viktigt forum för alla som  
arbetar i branschen. Här kan alla som jobbar inom 
teatern, skolteatersamordnare, pedagoger med 
flera träffas, prata och utbyta erfarenheter, tips 
och idéer. Det är förstås också en fin chans för 
barn och unga att se fantastisk scenkonst som de 
kanske inte skulle kunna se annars. Dessutom ger 
bibu ett värde för värdstaden, som just nu är
Helsingborg.

Varför är det viktigt med scenkonst för barn
och ungdom?

– För det första är det underhållning. För det 
andra ger den en möjlighet att ta del av berättelser

på ett annat sätt än man är van vid genom till 
exempel film och tv. Jag tror att scenkonst hjälper
en att identifiera sig och få en annan bild av värl-
den. Gång på gång har kulturen visat att den kan
hjälpa till att öka förståelsen för andra.

Vad händer våren 2018?
– Det blir föreställningar, seminarier och

mötesplatser. Under bibu träffas producenter,  
arrangörer och folk från skolvärlden. Men vi riktar
oss också till skolelever och allmänhet. Allting är 
tillgängligt och alla under 18 år går gratis.

Vad är målet för bibu?
– Vi vill fortsätta att vara den inflytelserika 

kraft som vi är. Och så hoppas jag att vi kan vara 
kvar i Helsingborg. Det är en riktigt bra biennal-
stad!

Fotnot: Ingrid Fransson tillträder posten som
vd för bibu den 1 augusti 2017.

Emma El-Hallah brinner för scenkonsten, särskilt den för barn
och unga. Foto: Privat

6 SNABBA
OM BIBU.

MER OM BIBU

Vad: Nationell scenkonstbiennal för 

barn och unga

Var: På Helsingborgs stadsteater, 

Dunkers kulturhus och i många andra 

lokaler runt om i Helsingborg

När: 16–19 maj 2018 

bibu.se

INTERVJU: BIBU 2018
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”Här får man vara 
som man vill.”
Skolkoordinatorn Josefin Persson är Stadsteaterns länk till Helsingborgs 
förskolor och skolor. Tack vare henne möter många av stadens 
unga teaterns magiska värld för allra första gången. 

Vårt teaterhus ska vara en öppen plats,
där alla känner sig välkomna. Där spelar 

skolteatern en viktig roll. Tack vare olika bidrag 
kan vi erbjuda ett brett program för skolorna. De
allra minsta får gå på Våffelteater. Det är roligt 
att se dem efteråt. Det lyser i hela ansiktet och 
man ser att pjäsen har väckt någonting hos dem.

Vi erbjuder åter husvisningar för skolorna. Då
får eleverna gå runt bakom scenen och hälsa på i
verkstäderna. Det är populärt.

De äldre barnen kan vara lite svårare att nå, 
men förhoppningsvis kan guidningarna locka 
dem. Högstadie- och gymnasieeleverna brukar 
tycka om att vara mer delaktiga och därför 
jobbar vi för att kunna bjuda in till workshoppar,
där de får vara med i skapandeprocessen innan 
föreställningen. Så småningom vill vi erbjuda 
workshoppar till alla årskurser från förskola och
uppåt.

Målet med våra skolprogram är att väcka in-
tresset för teatern och att sätta igång ungdo-
marnas tankeverksamhet. Vissa har lätt för att ta
till sig information i text, medan andra behöver 
uppleva för att förstå. I dagens samhälle är det 
viktigt att kunna analysera och vara källkritisk, 
att man hittar sin egen person och inte bara föl-
jer med strömmen. Teater berör på ett helt annat 
sätt än film och tv. Här kommer man nära. Och 
man ska veta att även om man inte förstår allt så
är det okej. Det fina med teater är att upplevel-
sen är olika för alla och därför finns det inget rätt
eller fel. Helsingborgs stadsteater är en fristad
där man inte blir bedömd. Här får man vara som
man vill.”

INTERVJU: VÅRT ARBETE MED SKOLORNA
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”Man kan bli 
lycklig av en 
fantastisk 
föreställning.”

Forskningen talar sitt tydliga språk. Kultur och 
inte minst teater är viktig för barn och ungas 
utveckling. Helsingborgs stadsteater sträcker 
sig så långt som att påstå att alla behöver gå på 
teater. Men stämmer det? Vi lät teaterforskaren 
och kritikern Karin Helander smaka på vår idé.
 

Du har ägnat stora delar av sitt liv åt barnkulturen.  
Hur kan teater göra skillnad för en människa?

– Det beror förstås på vem du är. Mötet mellan 
kulturupplevelse och människa är alltid speci-
fikt och unikt. Scenkonstupplevelser sätter igång 
många processer intellektuellt. Man upptäcker, 
reflekterar över och får perspektiv på sig själv, 
världen och samhället. Teater väcker även känslor 
och kan få en att komma till insikt och känna empati  
för något man inte tidigare kände till. Lägg därtill 
det estetiska värdet. Man kan också till exempel 
bli provocerad – eller känna eufori. Jag tycker att 
teater är oöverträffat eftersom den innehåller alla 
de här nivåerna samtidigt.

Kan teater göra samhället bättre?     
– Inom kulturpolitiken är det mycket fokus på 

nyttiga värden. Man pratar om att kultur är bra 
för hälsan, för hållbar utveckling, för tillväxten… 

Många forskare menar att kultur får ett samhälle 
att blomma. Men jag tror att det är farligt att hänga 
upp sig på nyttoaspekten. Jag menar att kultur och 
konst ofta kan ha ett värde som är omätbart.

Hur då?
– Att man får nya insikter, nya tankar, nya reflek-

tioner både via intellektet, känslolivet och sinnena.  
Man kan bli lycklig av en fantastisk föreställning. 
Det är vackert så. 

Forskaren Peter Gärdenfors från Lund skriver 
mycket om det informella lärandet som innefattar 
berättelser, visualisering och lek. Och jag tänker 
att det är precis vad teater handlar om!

Kan man påstå att alla behöver gå på teater?
– Det beror förstås på vad man menar med 

”behöver”. Men nej det tycker jag inte. Det låter  
som att man behöver äta fibrer eller nåt sånt. Det  
vore dessutom hemskt eftersom alla inte kan  
gå på teater. Man kan bli lycklig ändå. Däremot be-
höver nog alla, i någon mån, odla sin musiska sida.

Det där får du förklara!   
– Alla människor är musiska redan från födseln. 

Det innebär att man redan som foster registrerar 
ljud, rörelser och rytmer. Även det mycket lilla 
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Det finns massor av bra barn 
och ungdomsteater i Sverige,

enligt Karin Helander.
Foto: Eva Dalin

barnet är musiskt, det vill säga mottagligt för ljud, 
klanger, färger och former. Det är något man se-
dan kan utveckla under hela livet. Det tror jag på.

Är det för få unga som går på teater?
– Så länge inte alla barn och unga har möjlighet 

att med någon slags regelbundenhet se scenkonst 
så tycker jag att det är för få. Aktionsgruppen för 
barnkultur gjorde en utredning 2006 och den vi-
sade att det såg otroligt olika ut beroende på var i 
Sverige man befann sig, eller i vilken stadsdel. Och 
det har inte hänt mycket sedan dess. Det beror på 
politiska ställningstaganden, var man satsar sina 
pengar.

Hur ska man få fler unga att gå då?  
– Redan de små barnen måste erbjudas kultur,  

musik, konst och inte minst scenkonst så att de  
får många olika alternativ. Det är viktigt att barn  
får tillgång till exempelvis teater ett par gånger om 
året, inte en gång vart fjärde år.

Vem har ansvaret för att det ska bli 
verklighet?

– Skola och förskola är de mest demokratiska 
mötesplatserna vi har och de flesta barn kommer 
till teatern via den vägen. Det finns hur mycket 

kunskap och forskning som helst att vila på för pe-
dagogerna om de har ambitionen att låta eleverna 
möta kultur och konst. Sedan kan man hoppas att 
föräldrarna tar med sig barnen också. Det finns 
gratis parkteatrar och liknande.

När är barnteater och teater för unga som bäst?
– Jag tycker att teater för barn och unga ska visa 

en vision och en tydlig vilja att förmedla ett bud-
skap. Sedan ska den ha en hantverksmässig pro-
fessionalism och kunna gestalta det den vill för-
medla. Sedan måste den också ha ett fungerande  
och starkt publiktilltal med dem  man vill möta. 
Då är det riktigt bra.

MER OM KARIN HELANDER

INTERVJU: TEATER FÖR BARN OCH UNGA

Gör: Professor i teatervetenskap, vice rektor

Stockholms universitet, lärare vid Centrum

för barnkulturforskning. Teaterkritiker som

skriver regelbundet för Svenska Dagbladet

Övrigt: Är ledamot i Kulturrådets styrelse. 

Valdes in i Kungliga Vitterhetsakademien 

2010. Tilldelades Junibackens barnkulturpris 

Junipriset 2015, för sina insatser inom barn-

kulturforskningen
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Varför tror du att teater i
allmänhet och Helsingborgs
stadsteater i synnerhet är
viktig för staden?
– Teater lyfter fram och åskåd-
liggör våra liv. Vad vi brottas
med, vad vi tänker, vad vi vill,
vad vi önskar, vad vi skulle vilja
och vad vi skrattar åt. Ett sam-
hälle utan teater vore förfärligt
tråkigt. Tomt och tyst. Teater
kan få oss helsingborgare att
rikta blicken och vår medveten-
het både mot oss själva och
mot omvärlden.

Vilket är ditt största guilty
pleasure?
– Att ibland titta på Say yes to
the dress. Och upptäcka att jag
gråter en skvätt när de blir
glada för att de är så fina i sina
klänningar. Jag gråter och små-
skäms på samma gång…

Vad är det modigaste du har
gjort?
– Det modigaste är att jag  
vågade prova på att spela tea-
ter när jag var 18 år och sedan
drömma om att komma in på
scenskolan. Mina föräldrar och
vänner förstod inte riktigt vad
jag höll på med när jag slutade
att spela fotboll och hoppade
på en teaterkurs.

Varför vill du vara skådespe-
lare?
– Min nyfikenhet på människan
och driv att inspirera andra 
människor. Lägg därtill att jag 
är en tokig och kreativ person. 
Det har lett till att jag blivit 
skådespelare.

Cecilia 
Borssén
Skådespelare

Alexander 
Abdallah
Skådespelare

LITET REPLIKSKIFTE.
Vem kan konsten att besjäla en kostym? Vem ifrågasätter ständigt
sina sanningar och vem älskar reality-tv? Lär känna några av
teaterns medarbetare lite närmare!

Vad är det bästa med att 
jobba som skådespelare?
– Att representera och föra
olika människors talan. Röster
som kanske annars inte hade
blivit hörda. Och som skåde-
spelare behöver jag aldrig sluta
ställa krav på och utmana 
publiken.

Blir man fåfäng av att synas
på scen?
– Det ligger nära till hands.
Särskilt om folk gillar det man
gör. Men det kan vara en god
idé att försöka förhålla sig kläd-
sam till sig själv och sin egen
person. Det är inte skådespela-
ren själv som är storslagen,
utan människan han eller hon
gestaltar.

Gustav
Berg
Skådespelare
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Varför vill du vara skådespe-
lare?
– Jag såg musikalen Spindelkvin-
nans kyss när jag var 14 och
bestämde mig för att det var så
jag skulle förändra världen.

Vad måste du göra innan du
går upp på scenen?
– En timme innan: duscha och
koka varmt vatten. Fem minuter 
innan: bajsa.

Vad är det modigaste du har
gjort?
– Att få syn på och bryta mina
invanda mönster, både på och
utanför scenen. Och ständigt
ifrågasätta mina egna ”san-
ningar”.

Vad tror du om framtiden?
– Förutom fortsatt överexploa-
tering av jordens resurser,
stundande total klimatkollaps
och fortsatt massmord av
människor i ekonomiska krig
förklädda i religionens förtryck,
hoppas jag verkligen att vi snart
ska krossa patriarkatet och få
en hållbar, jämställd och inklu-
derande värld för alla.

Vad gör du på teatern?
– Som scenmästare arbetar jag
med en uppsättning från plane-
ring till sista föreställning. Jag
jobbar tätt ihop med scenogra-
fen och under repetitionerna är 
jag tillsammans med inspicien-
ten den som tar arbetet framåt 
rent scentekniskt. Jag har 
ansvar för allt det scentekniska. 
Det kan vara personer som ska 
flyga, dekor som ska hissas ner 
från tågvinden eller komma upp 
från källare eller sidoscener.

Vad är det dummaste du
gjort?
– Det var nog när jag startade
en föreställning två minuter
i sju eftersom det var tomt
i foajén, men då kom det i
sista sekund en besökare som
inte blev insläppt eftersom
värdarna hade blivit tillsagda
att efterinsläpp inte var okej.
(Har dock pratat med nämnda
teaterbesökare i efterhand.)

Vad eller vem är du rädd för?
– Rekvisitörerna när jag ”råkat”
låna deras tygsax i smyg.

Oldoz
Javidi
Skådespelare

Henrik
Gandsjö
Scenmästare

LÄR KÄNNA OSS

Vad gör du på teatern?
– Jag arbetar med att genom
patinering och färgning ge
teaterkostymen ett uttryck  
och därigenom besjäla den.

Vad är det modigaste du
gjort?
– Med min en månad gamla
dotter i famnen räddade jag
min tvååriga dotter från att
drunkna.

Varför tror du att teater i
allmänhet och Helsingborgs
stadsteater i synnerhet är
viktig för staden?
– Teater kan i dess bästa
form vara till glädje, tröst och
upplysning för oss människor.
En teaterupplevelse kan väcka
slumrande områden i oss och
därigenom det kanske till och 
med bidra till ett bättre liv.
På det viset blir en teater viktig
för en stad. I bästa fall kan tea-
tern vara en oas som drar till
sig olika sorters goda krafter.

Vilket är det vanligaste miss-
förståndet om teatern?
– Att det enbart bygger på lust
och glädje.

Cecilia
Skog
Patinerare

MISSA INTE!
På helsingborgsstadsteater.se 

lär du känna fler medarbetare.



42 43

H
Alexander Abdallah

Fredrik Dolk

Evamaria Björk

Abduljabbar Alsuhili 

 Jörgen Düberg

Cecilia Borssén

Gustav Berg

Hanna Englund

Tobias Borvin

Kim Bergkvist

Rolf Christianson

Hos oss arbetar...
...ett 70-tal personer. Förutom skådespelare och ett antal barnstatister rymmer 
teatern ett stort kreativt team, verkstäder samt scentekniker och administrativ
personal. Och en teaterchef. Alla behövs för att få teatermaskineriet att rulla!
På det här uppslaget möter du skådespelarna som jobbar spelåret 2017/2018.

 Nils Dernevik



42 43

ENSEMBLE 2017/2018

Jan Unestam Petter Wadsten

Oldoz Javidi

Emma Mehonic

Birgitta Rydberg

Nicole Wiberg

André Kaliff

Linus Nilsson

David Sigfridsson

Victoria Wikberg

Lisa Larsson

Robert Olofsson

Lena T Hansson

Ruben Lopez Danjin Malinovic

Kenny Olsson

Kajsa Ericsson
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TEST: HITTA RÄTT I REPERTOAREN

Hur ofta går du på teater?

1. Högst en gång om året.  (1 p)
2. Tre gånger om året. (3 p)
3. Jag ser alla pjäser på repertoaren. 
Plus några gästspel. (5 p)

Vem tar du helst med dig till teatern?

1. En vän eller min livskamrat. (1 p)
2. Jag tar med hela familjen. Klart alla ska få en 
trevlig kväll! (3 p)
3. Alltså, jag går helst ensam. Då kan jag koncen-
trera mig som bäst. (5 p)

Vad tycker du är viktigt att Stadsteatern 
erbjuder?

1. Påkostade familjeföreställningar och färgstarka 
kostymdramer. (1 p)
2. En chans att drömma sig bort och uppleva 
magiska ögonblick. (3 p)
3. Jag är vill utmanas av nyskrivna pjäser och 
unga dramatiker. (5 p)

LILLA TEATERTESTET.

Visst vill du öppna upp för fler teaterupplevelser i ditt liv? Gör vårt test och ta 
reda på vilken teaterpersonlighet du är och hur just din repertoar kan se ut. 
Samla ihop poäng och få tips om vad du ska välja. 

Vad ser du helst?

1. Våffelteatern för de små barnen är mysigast! 
(1 p)
2. Jag vill ha roligt och ser helst komedier och 
musikteater. (3 p)
3. Jag gillar att utmana mig själv och ser både ny 
dramatik och klassiker. (5 p)

Vad gör du oftast innan en teaterföreställning?

1. Ingenting, jag bara hänger in jackan i garderoben. 
(1 p)
2. Äter något gott tillsammans med mitt sällskap. 
(3 p)
3. Läser på om pjäsens handling och skådespelarna 
så mycket jag kan. (5 p)

Tycker du att…

1. Teater är trevlig avkoppling? (1 p)
2. Teater ger nya perspektiv på livet och tillvaron? 
(3 p)
3. Teater är viktigare än luften du andas? (5 p)

6-15 poäng
Du är visst intresserad av teater! 
Vi föreslår att du genast bokar 
plats till årets familjeföreställning, 
den musikaliska och färgsprakande 
sagan Rapunzel. 

Vi tror att du även tycker om 
Våffelteatern Totto, Otto och deras 
bästa vän Lilla som är en spännande 
resa in i kreativitetens värld. 

Låt oss även utmana dig att gå 
fler gånger. Varför inte slå till med 
en riktig klassiker, Romeo och Julia? 
Läs mer i detta program.

16-25 poäng
Du är en riktigt trogen besökare! 
Du kommer att älska den klassiska 
förväxlingskomedin Figaros bröllop 
som kläs i ny, spännande dräkt av 
Köpenhamnsbaserade regissören 
Moqi Simon Trolin. 

Låt även Anna och Mats bor inte 
här längre, en skilsmässohistoria 
som skildras med både värme och 
humor, vidga dina vyer. 

Sist men inte minst uppmanar vi 
dig att se Lars von Triers Idioterna 
som blir teater på Lillan våren 
2018. Läs mer i detta program.

26-30 poäng
Du är en sann teaterälskare! 
Förmodligen ser du det mesta 
redan, men vi vill ändå slå ett slag 
för unika dansteaterföreställningen 
Norénhotellet av koreografen 
Birgitta Egerbladh. 

Ta även chansen att se poeten 
Daniel Boyacioglus helt nyskrivna,  
brännande aktuella monolog Sagan 
om Sverige på Foajéscenen. 

Missa inte heller vårt nya kon-
cept StadsteaternPLUS som ger 
dig fördjupande samtal om teater 
och mycket mer. Läs mer i detta 
program.
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INTERVJU: LÄNKEN TILL DIG

En stark länk
till publiken.
Är du nyfiken på vår repertoar eller vill köpa en biljett?
Då är det stor sannolikhet att du möter Stefan Dahl i
biljettkassan. Han en av Stadsteaterns viktigaste ambassadörer.

S nart tio år har gått sedan Stefan Dahl klev 
in bakom biljettkassans lucka för första
gången. Mötet med publiken och den

alldeles speciella atmosfären i byggnaden gör att 
han älskar sitt arbete.

– Teaterhuset är fullt av känslor och därför är 
det väldigt befriande att komma hit. Jag tror att
helsingborgarna, precis som jag, är stolta över 
Stadsteatern. Det här är vår teater!

I biljettkassans uppdrag ingår att sälja biljetter,
lägga upp alla speldatum i biljettsystemet, spärra
platser till premiärer och press, ta fram statistik,
vårda kontakten med abonnenter och ombud 
med mera. För att kunna göra ett bra arbete ser
Stefan Dahl och hans kollegor alla uppsättningar.

Det händer ibland att föreställningar måste 
ställas in med kort varsel om en skådespelare bli-
vit sjuk. Då kraftsamlar personalen för att ringa 
runt till alla som köpt biljett.

– Ibland når vi dem precis när de är på väg att 
sätta sig i bilen, uppklädda och förväntansfulla. 
Det är inget glatt besked men de allra flesta är 
tacksamma över att vi ringer. Den sociala kon-
takten med kunderna är otroligt viktig.

Nyskrivet och samhällsaktuellt är det Stefan
Dahl själv uppskattar mest på scen.

– Och Körsbärsträdgården (2014). Den är för-
stås inte nyskriven men den var så komplett: från   
affisch till regi och scenografi. Vi hade 100 pro-
cent beläggning och den nådde ut till sista bänkrad.

”Jag blir ofta stoppad på stan och i affären.
Över frysdisken kan jag få frågor om vad som

kommer på repertoaren nästa år och liknande.
Jag tycker att det är roligt.”
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Abonnemang.
Premiärabonnemang Storan: 910 kr
Ingår: Romeo och Julia, Limits samt 
Figaros bröllop

Nyhet! 
Premiärabonnemang Lillan: 840 kr
Ingår: Norénhotellet, Anna och Mats bor 
inte här längre samt Idioterna

Nyhet! 
Onsdagsklubben
Första onsdagen efter premiär.
Ingår: Samtal med skådespelare och/eller 
regissör/teaterchef i samband med 
föreställning. 
5 föreställningar: 1 000 kr
3 föreställningar: 660 kr 
Gäller våra egna produktioner för vuxna

Läs mer om vad som ingår på 
helsingborgsstadsteater.se/priser

Biljettpriser.
Ordinarie

Kulturkort/pensionär

Ombud

Ungdom 19-25 år/student

Barn upp till 18 år

Våffelteater skola/ barn
/vuxen

280 kr 

210 kr 

180 kr

110 kr

85 kr

40 kr/60 kr
/100 kr

Här köper du 
dina biljetter.
Besöksadress
Henry Dunkers plats, Helsingborg
Måndag: Stängt
Tisdag–lördag:  12.00–18.00
Söndag: Två timmar före föreställning
Dessutom alltid öppet 45 minuter 
innan föreställningsstart.

Skolor
Vill du veta mer kontakta 
Josefin Persson:
josefin.persson4@helsingborg.se
042-10 68 10

Ombud
ombud@helsingborg.se
042-10 68 15

Syntolkning
Vi erbjuder syntolkning till utvalda 
föreställningar. Mer information finns på 
helsingborgsstadsteater.se.

Det går också att köpa biljetter på 
Helsingborg Arena.
Du hittar en komplett lista över aktuella 
biljettpriser på vår webbplats.
helsingborgsstadsteater.se/priser

Kontakt.
Postadress
Helsingborgs stadsteater
Karl Johans gata 1
252 67 Helsingborg

Växel: 042-10 68 00
Biljettkassa: 042-10 68 10
stadsteatern@helsingborg.se

helsingborgsstadsteater Detaljerat kalendarium finns att hämta i biljett-
kassan eller på helsingborgsstadsteater.se

BILJETTER
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Helsingborgs stadsteater ägs av Helsingborgs stad och är en del av Helsingborg Arena & Scen AB
Helsingborgs stadsteater är även finansierad av offentliga medel genom Region Skåne.

På omslaget: Figaros bröllop. Tobias Borvin, 
Evamaria Björk, Lisa Larsson och Robert Olofsson

Foto: Sophie Håkansson Studio JK, om inget annat anges.
Porträttfoto: Kim Bergkvist foto: Nick James, 

Rolf Christianson: foto: Jonas Rådahl, 
Hanna Englund foto: Nils Amdisen, 
Kajsa Ericsson foto: Sarah Perfekt, 

Lisa Larsson foto: Sofia Wellborg, 
Ruben Lopez foto: Jonas Jörneberg, 
Danjin Malinovic foto: Anna Huerta, 

Emma Mehonic foto: Sören Vilks, 
Birgitta Rydberg foto: Lisa Wikstrand

Ansvarig utgivare: Kajsa Giertz, teaterchef
Produktion: Marknadsavdelningen, 

Helsingborg Arena & Scen AB

Med reservation för ändringar.
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Alla
behöver 
gå på
teater.
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Teater gör världen till en lite bättre plats. Det är vi säkra på. 
För oavsett om du ser en nyskriven pjäs eller en hundraårig klassiker 

vidgas dina vyer. Teater ger inblick i och förståelse för andras liv. 
Och det är första steget mot en skönare värld. 



Gå 2 för 1!

Värdecheck

50 kr
Denna värdecheck kan du använda till valfri föreställning 

på Helsingborgs stadsteater under spelåret 2017/2018.

Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och gäller på ordinarie pris. 
Checken löser du in samtidigt som du köper din biljett i kassa på Helsingborgs Stadsteater.

Kung Oidipus/Antigone

Ta chansen att gå 2 för 1 på Kung Oidipus/
Antigone på Dramatens stora scen. 

Erbjudandet gäller utvalda föreställningar 
fram till den 30 november 2017.

 
Dramatens teaterchef Eirik Stubø regisserar 

Sofokles arketypiska dramer Kung Oidipus och 
Antigone i en och samma uppsättning, i en  

version av Marie Lundquist efter Emil Zilliacus 
och Hjalmar Gullbergs översättningar.

Utvalda föreställningar och datum
4, 5, 15 nov – Båda föreställningarna

17 nov och 8 dec – enbart Kung Oidipus
25 och 30 nov – enbart Antigone

Boka dina biljetter på
http://burl.nu/equgkd



50 kr
Denna värdecheck kan du använda till valfri föreställning 

på Helsingborgs stadsteater under spelåret 2017/2018.

Bibu 16–19 maj 2018

Under fyra dagar erbjuds ett 20-tal olika 
dans- och teaterföreställningar för barn och 

unga runt om i Helsingborg. Passa på att uttnyttja 
erbjudandet och gå två vuxna för priset av en.
 Om du är under 18 år är alla biljetter gratis. 

Boka dina biljetter
????

Läs mer om bibu på sidan och på bibu.se


