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Bästa teatervänner! 
Efter en fantastisk vårsäsong, med besök av bl. a. Marika Carlsson 
och Jonas Gardell, laddar vi nu inför hösten. Vi presenterar ett 
mycket digert program med tolv teaterföreställningar på Stads-
teatern och Eric Uggla, samt elva visningar på Digitala Studion 
– och en konsert. Vi har fått förmånen att presentera Göteborgs- 
Operans Orkester med 87 musiker på Stadsteatern som höstens 
första publikmagnet. Sedan fortsätter det med operaföreställningar, 
nycirkus, ”grön” produktion, clowner, Schtunkare och Al Pitcher. 
Dessutom lite musikal och revy. Reservera sedan särskilt den 8 
november för Martin Stenmarcks ”Syskonkärlek, räkna med bråk”!

Metropolitan och National Theatre blandas med Electric Banana Band 
och Dracula från Kungliga Operan i Stockholm på Digitala Studion. 
Bolsjojteatern i Moskva presenterar Nötknäpparen, och sist men inte 
minst återkommer den traditionella Nyårskonserten från Berlin. Metro- 
politans ”Tosca” den 27 januari 2018 ingår också i höstens program.

I vår strävan att förbättra verksamheten enligt medlemmarnas önske- 
mål har nu abonnemangen ersatts av våra ”Smart”-biljetter. Bättre 
och enklare prissättning. Mer information på hemsidan. Möjligheten 
att mixa scen- och Digitala Studion-föreställningar för billigare 
biljetter fortsätter. Förutsättningarna är nu att man väljer minst fyra 
föreställningar (1 + 3, eller omvänt, alternativt 2 + 2) och erhåller 
”Smartpris” på samtliga. Under säsongen kan de som valt 
Smart-biljetter även köpa fler till samma pris.

Gå in på vår hemsida, www.skovde-teaterforening.se, så hittar 
du ytterligare information om teaterhösten i Skövde och 
föreningens verksamhet. Där kan du även se hur mycket du 
kan spara genom att bli medlem och vara ”Smart”. Ett 
scenpass gäller ett år och kostar endast 150 kronor och ger 
vinst redan efter två föreställningar. Se även information i slutet 
av detta program. Och – glöm inte anmäla dig till vårt nyhets-
brev genom att meddela oss din mail-adress!

Vi ses i Kulturhuset och Eric Uggla!

Pelle Granbom

Riksteatern Skövde, arrangören som erbjuder 
professionell scenkonst – något för alla.
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XXXX ORKESTER	 Scen
XXX
KULTAKAUSI – STRÅLANDE TIDER	 Scen
Stadsteatrarna i Kajana, Kemi, Uleåborg samt Norrbottenteatern och Riksteatern

GÖTEBORGSOPERANS ORKESTER	 Scen
GöteborgsOperan

FAKTA

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus.
Speldag: Sön 3 sep kl 16.00.
Speltid: Ca 1 tim 30 min, 
inklusive paus.

Dirigent: Patrik Ringborg
Musiker: GöteborgsOperans 
Orkester
Musik: Wolfgang Amadeus 
Mozart, klarinettkonsert i A-dur, 
Ludwig van Beethoven, symfoni 
nummer 5 i C-moll
Solist: Helena Nyman Panofsky, 
bassettklarinett

Medlem:  150 kr

Ordinarie:  200 kr

GÖTEBORGSOPERANS ORKESTER
Det blir guldkant på den nya säsongen redan från start,  
vilken dessutom sker extra tidigt! Vi kan kanske till och med 
tala om en förgylld sensommardag när GöteborgsOperans 
Orkester gästar Skövde Kulturhus! 

Till Stadsteatern tar de med sig noterna till två fantastiska verk 
från wienklassicismens dagar: Wolfgang Amadeus Mozarts 
vackra klarinettkonsert och Ludvig van Beethovens dramatiska 
femte symfoni, den så kallade ödessymfonin.

Med sin klarinettkonsert i A-dur skänkte Mozart klarinetten en 
alldeles egen röst. Konserten, skriven 1791, blev Mozarts sista 
och har i stort sett sedan dess tillkomst tillhört standardreper-
toaren för alla klarinettister. Dessutom har verket varit populärt. 
Enbart i Konserthuset i Göteborg har verket framförts hela 47 
gånger! I GöteborgsOperans framförande blir det Helena Nyman 
Panofsky som är solist. 

Beethovens femte symfoni inleds med en omisskännlig 
tonkombination – ta-ta-ta-taaa! – bankandet på ödets port. 
Redan där fångas lyssnarens fulla uppmärksamhet, som varar 
under resan från nattsvart ursinne till strålande triumf. 
Beethovens femma är en av världens mest spelade symfonier. 
Den komponerades mellan 1804 – 08 och fick sitt första 
offentliga framförande i Theater an der Wien år 1808 och blev 
snabbt uppmärksammad och populär.

Tillsammans med Mozarts gripande klarinettkonsert blir detta en 
upplevelse att minnas länge.

Besök gärna GöteborgsOperans hemsida: www.opera.se  

FAKTA

Plats: GöteborgsOperan, 
Eric Uggla 
Speldag: Tis 26 sep kl 19.00. 
Speltid: Ca 1 tim 50 min 
inklusive paus.

Regi: Jukka Heinänen, Riku Innamaa
Manus: Jukka Heinäsenmaa, Riku 
Innamaa, Jani Lohikari 
Scenografi och kostym: Riitta 
Raunio
Ljus-, ljud- och videodesign: Juha 
Tuisku
Mask och Peruk: Kati Seppänen
I rollerna: Annina Rokka, Mikko 
Korsulainen, Perttu Hallikainen, Satu 
Tala, Kimmo Tetri

	 Vuxen 220 kr  
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr  
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr

PRISER

PRISER

Kultakausi - Strålande tider är en komisk och 
fartfylld föreställning om en grupp människor 
på en resa mot sina drömmars land.

Inför Finlands 100-årsjubileum väver teatrar från 
våra båda länder samman historier från gränsen. 
Från tvångssvenska till flyktingpolitik, från kungar 
till byfinnar, från smörgåsbord till drömmar som 
gått i kras – gränsen är en plats där man möts, 
kolliderar och blir omtumlad. Den som varit där 
blir aldrig mer sig lik.

Föreställningen utspelar sig på en färja som gungar 
fram och tillbaka över den gräns i havet som en 
gång dragits mellan två länder. I en konferenslokal 
befinner sig politiker som har samlats för att stärka 

KULTAKAUSI 
– STRÅLANDE TIDER

landets varumärke, återuppliva guldåldern och få 
landet på fötter igen.

På färjan finns också Matsi, en ung kille som är på 
väg för att undersöka sina rötter och sina möjlig-
heter att hitta hem - kommer han att lyckas?

Med humor undersöks nationalitetsidén, 
hemlandet och vad våra gränser betyder – både 
på det personliga planet och som nation.

Kultakausi - Strålande tider ingår i det officiella 
programmet för Finland 100 och är ett samarbete 
mellan Kajana stadsteater, Uleåborgs stads- 
teater, Kemi stadsteater, Norrbottensteatern och 
Riksteatern.

Textas på svenska!
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Varmt välkommen att avnjuta en trevlig middag hos oss i samband med ert 
teaterbesök. Scandic Billingen har alltid en varierande och härlig 
säsongsbetonad a la carté meny, vi erbjuder dig 25% rabatt på notan.

För bordsbokning ring 0500-74 50 30 

Varmt välkomna!

Detta erbjudande gäller mot uppvisande av biljett till föreställning arrangerad av
Skövde teaterförening.

scandichotels.se

Middagserbjudande på Scandic Billingen

TEATERDAGS?

à la carte-meny,

Riksteatern Skövde.

Malmö Opera återkommer till Skövde med Butterfly, 
deras version av Puccinis Madama Butterfly. Denna 
hjärtslitande kulturkrock som blivit ett av operalitteraturens 
mest berörande verk. 

Unga geishan Cio-Cio-San, kallad Butterfly, gifter sig med 
amerikanske löjtnanten Pinkerton i en ceremoni hon tar på mer 
allvar än han. Hon bryter med sin kultur och religion och fördöms 
av sin familj. När Pinkerton lämnar Japan vägrar Cio-Cio-San tro 
att han övergivit henne. Hon och deras barn väntar i tre år. När 
Pinkerton äntligen återvänder har han med sig sin amerikanska 
fru Kate och vill adoptera barnet. 

Butterfly var den av Giacomo Puccinis (1859–1924) hjältinnor 
som han älskade mest. Han gav hennes tragiska livshistoria 
svidande vacker musik. Operan Butterfly behandlar en påtaglig 
kulturkrock med falsk och sann kärlek, trolöshet och svek, 
längtan och hopplöshet. På ett annat plan handlar det om köns-
roller, imperialism, överlägsenhet och underdånighet.

Bo Wannefors har gjort kammarformatets musikarrangemang. 
För textbearbetning och regi står Åsa Melldahl som förlägger 
handlingen till Puccinis egen tid då jugendstilen kunde bära 
tydlig inspiration från Österlandet. Den gripande operan utspelar 
sig i Bengt Gomérs scenografiska ljusupplevelse av Japan som 
bakgrund för rollgestalternas själstillstånd. 

Framförs på svenska!
Besök gärna Malmö Operas hemsida www.malmoopera.se 

P.S. Vi arrangerar en teaterresa till Malmö Opera för att se Spelman på taket 
den 25 november! Läs mer på vår hemsida 

BUTTERFLY

PRISER

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus.
Speldag: Tors 28 sep kl 19.00.
Speltid: Ca 2 tim 
inklusive paus.

Regi: Åsa Melldahl
Kapellmästare och arrangemang: 
Bo Wannefors
Musiker: Bo Wannefors, Inga 
Zeppezauer, Viktor Nordliden, 
Blagoj Lamnjov,
Kostym: Annsofi Nyberg 
Scenografi och ljus: Bengt Gomér
Videoscenografi: Visual Relief
I rollerna: Marianne Fjeld Solberg, 
Susanna Sundberg/Line Juul 
Andersen, Tobias Westman/ 
Torstein Fosmo, Sibylle Glosted, 
Per Höyer, Conny Thimander, 
Thomas Hildebrandt

 Vuxen 220 kr  
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr  
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr

FAKTA

BUTTERFLY	 Scen
Malmö Opera
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A LINE_UP

PRISER

FAKTA

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Tors 5 okt kl 19.00. 
Speltid: Ca 1 tim 50 min, 
inklusive paus. 

Koreografi, dramaturgi: Cristina 
Caprioli
Manus: Philip Berlin, Cristina 
Caprioli, Frederic Gies, Pavle 
Heidler, Madeleine Lindh, Louise 
Perming och Johan Jönson
Text till sångtext: Sunna Ardal 
Rosengren
Nyskriven musik: Sunna Ardal 
Rosengren, Yoann Durant 
Ljus: Tobias Hallgren
Kläder: ccap
I rollerna: Anja Arnquist, Dario 
Barreto Damas, Philip Berlin, Ulrika 
Berg, Linda Blomqvist, Louise Dahl, 
Frederic Gies, Pavle Heidler, Made-
leine Lindh, Louise Perming, Sunna 
Ardal Rosengren

		 Vuxen 220 kr 
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr,  
 Ungdom 130   kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr

Vincenzo Bellinis (1801 – 35) Norma bjuder 
på en av operalitteraturens mest dramatiska 
kvinnoroller. Dessutom är den en av de mest 
krävande och har därmed utgjort språngbräda 
och plattform för några av världens mest om-
talade sopraner: Joan Sutherland, Montserrat 
Caballé, Jenny Lind och Maria Callas. 

I den direktsändning från Metropolitan som vi får ta 
del av, är det den amerikanska sopranen Sondra 
Radvanovsky som sjunger titelrollen. Hon har på 
kort tid etablerat sig som en av de stora Verdiso-
pranerna och därtill fått strålande mottagande just 
för sin tolkning av Norma.

Bellinis bel canto-opera Norma komponerades 
1831 och hade sin premiär på La Scala i Milano. 
Den första föreställningen blev ingen succé, men 
undan för undan steg intresset för operan och den 

NORMA 
spreds snabbt till andra operahus både i Italien 
och övriga Europa. Numera är den regelbundet 
återkommande på alla de större operahusen, och 
den berömda arian i första akten, Casta diva, har 
spelats in av otaliga sopraner. 

Händelserna utspelas i Frankrike under romartiden 
där Norma ställs inför valet att följa sina ideal och 
sin roll i samhället, eller kompromissa för att behålla 
sin älskare. Men trots hennes kompromisser 
lämnar han henne. Som en kontrast skildras också 
relationen mellan Norma och hennes älskares nya 
unga kärlek, Adalgisa. Den rollen görs av Joyce 
DiDonato som vi kunnat se i andra föreställningar 
från Metropolitan. Joseph Calleja gör rollen som 
Pollione och Matthew Rose spelar Oroveso. 

Textas på svenska!
Besök gärna Metropolitans hemsida: www.metopera.org 

PRISER

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Lör 7 okt kl 19.00. 
Speltid: Ca 3 tim 30 min 
inklusive paus. 

Regi: Sir David McVicar
Dirigent: Carlo Rizzi
Scenografi: Robert Jones
Ljusdesign: Paule Constable 
Kostym: Moritz Junge 
I rollerna: Sondra Radvanovsky, 
Joyce DiDonato, Joseph Calleja, 
Matthew Rose m fl 

		 Vuxen 260 kr  
 Ungdom 200 kr

Medlem:		 Vuxen 300 kr  
 Ungdom 270 kr

Ordinarie:  Vuxen 330 kr 
 Ungdom 300 kr

FAKTA

A Chorus Line har använts som inspiration och bakgrund 
för vad som nu har blivit A Line_Up – en dans- och musik-
fylld produktion med en ensemble som låter oss ta del av 
gripande berättelser om viljan att dansa, sjunga och stå på 
scen!

Musikalklassikern A Chorus Line hade premiär 1975 och utmana-
de den tidens förväntningar på underhållning. Det blev en show 
med bakgrund, eftersom alla som vill vara med i den planerade 
uppsättningen måste berätta om sina liv. Det som vi idag kan se 
i program som Idol eller på Facebook och Twitter, att visa upp 
personligheter med varierande grader av talang, var en underhåll-
ningsdramaturgi som A Chorus Line var först med att framställa. 

Detta har koreografen Cristina Caprioli inspirerats av i A Line_Up 
- en berättelse om jakten på uppmärksamhet. Tio dansare och 
en sångerska sjunger och dansar sina och allas våra drömmar 
och rädslor i en underhållande show som dansar i takt med vår 
tids musik och koreografi.

Cristina Caprioli är en av Sveriges mest betydelsefulla 
koreografer. Hennes produktioner är kända för sin precision, 
komplexitet och fysiska nerv. 

OBS! Vi erbjuder en introduktion, och eventuellt en workshop 
för intresserade, till föreställningen. Lokal Freja, bottenplanet i 
Skövde Kulturhus. Tag kontakt för ytterligare information.

A LINE_UP	 Scen
Norrlandsoperan, Regionteatern Blekinge Kronoberg, ccap, Riksteatern

NORMA	 Digitala Studion
Metropolitan Opera
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Gino är på drift, på dekis och magiskt vacker. På en vägkrog 
stöter han ihop med ett gift par, Giuseppe och Giovanna. 
Gino och Giovanna känner sig oemotståndligt dragna till 
varandra, inleder ett eldigt förhållande och börjar planlägga 
mordet på hennes make. Men de förenas inte av brottet i 
denna rysare, där passionen bara kan leda till undergång.

Jude Law, en av Englands mest kända skådespelare idag efter 
medverkan i filmer som Closer, The Talented Mr Ripley och 
Sherlock Holmes, spelar huvudrollen i Obsession. Ivo van Hove 
regisserar denna nya teaterversion, vilken bygger på Luchino 
Viscontis klassiska film Köttets lust (Ossessione) från 1943. 
Viscontis debutfilm lade grunden för den italienska neorealismen, 
en filmstil som tog upp vanliga människors kamp för tillvaron 
i en orolig tid. Filmen var också förlaga till Postmannen ringer 
alltid två gånger (1981) med Jessica Lange och Jack Nicholson i 
huvudrollerna.

Regissören Ivo van Hove gör med denna uppsättning sin fjärde 
teaterversion av en Visconti-film. I rollerna återfinns både engelska 
och holländska skådespelare, med Jude Law i huvudrollen. Hans 
karismatiska scen- och filmroller har gjort honom till en av de 
främsta skådespelarna i sin generation.

Textas på svenska!

OBSESSION

PRISER

FAKTA

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Tors 12 okt kl 19.00. 
Speltid: Ca 2 tim, utan paus.

Regi: Ivo van Hove
Scen- och ljusdesign: 
Jan Versweyveld 
Kostym: An d’Huys
Anpassning och dramaturgi: 
Jan Peter Gerrits
Komposition och ljuddesign: 
Eric Sleichim  
I rollerna: Jude Law, Robert de 
Hoog, Chukwudi Iwuji, ACyshaz Kala, 
Halina Reijn, Gijs Scholten van Aschat 

		

	 Vuxen 200 kr  
 Ungdom 160 kr

Medlem:		 Vuxen 240 kr  
 Ungdom 210 kr

Ordinarie:  Vuxen 270 kr 
 Ungdom 240 kr

Mozarts Trollflöjten – ett musikaliskt äventyr för hela familjen! 
Inte minst gäller detta den mycket populära uppsättningen på 
Metropolitan som bjuder på både uppsluppen humor och 
spänning. Allt iscensatt i en fantastisk scenografi. 

Operan är troligtvis den mest populära av Mozarts (1756 – 91) 
många musikdramatiska verk. Inte minst av anledningen att 
den kombinerar kärleken, både den humoristiskt jordnära och 
den mer ädla, med de intellektuella och filosofiska aspekterna 
som presenteras i berättelsen. De förra representeras i operan 
av rollparen Papageno och Papagena, och Tamino och Pamina, 
medan Sarastro och Nattens drottning får anses stå för de mer 
filosofiska och faktiskt också politiska dimensionerna. 

Operan blev Mozarts sista verk för scenen och hade sin premiär 
bara några månader före hans bortgång i december 1791. 
Trollflöjten kan också sägas vara ett mycket nära samarbete 
mellan Mozart och Emanuel Schikaneder som inte bara intro- 
ducerade idén för operan, utan också skrev librettot, sjöng 
rollen som Papageno och till och med lyckades engagera delar 
av sin familj i premiäruppsättningen! 

Så följ med på en häftig resa – både med farliga ormar, flöjter 
och klockspel med högst speciella förmågor, dramatiska intriger 
– och lyckligt slut!  

Textas på svenska!
Besök gärna Metropolitans hemsida: www.metopera.org 

TROLLFLÖJTEN 

PRISER

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Lör 14 okt kl 19.00. 
Speltid: Ca 3 tim 30 min, 
inklusive paus.

Regi: Julie Taymor
Dirigent: James Levine
Scenografi: George Tsypin
Ljusdesign: Donald Holder
Dockdesign: Julie Taymor, Michael 
Curry 
Kostym: Julie Taymor
Koreografi: Mark Dendy
I rollerna: Golda Schultz, Charles 
Castronovo, Kathryn Lewek, Markus 
Werba, René Pape m fl

		 Vuxen 260 kr  
 Ungdom 200 kr

Medlem:		 Vuxen 300 kr  
 Ungdom 270 kr

Ordinarie:  Vuxen 330 kr 
 Ungdom 300 kr

FAKTA

OBSESSION	 Digitala Studion
National Theatre Inspelad

TROLLFLÖJTEN	 Digitala Studion
Metropolitan Opera
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KINEMA

PRISER

FAKTA

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Tors 19 okt 
kl 19.00. Speltid: Ca 1 tim, 
utan paus.

Regi och idé: Maksim Komaro 
Scenografi: Katrine Höyberg
Ljusdesign: Tuomas Norvio
Videodesign: Kalle Nio
Dramaturg: Sverre Waage
Medverkande: Lisa Angberg, 
Onni Toivonen, Vellu Saarela, 
Karina Saarela, Karoline Aamås

	 Vuxen 220 kr,  
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr,  
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr,  
 Ungdom 160 kr

Med sin öppna och barriärbrytande inställning 
till olika former av scenkonst fångar och 
förvånar Circo Aereo publik över hela världen. 
Nu kommer det finska nycirkuskompaniet till 
Sverige och Skövde!

Det är kanske inte så välkänt i vårt land, men 
Finland har en mycket stark cirkustradition. Circo 
Aereo räknas som en av den finländska kultur- 
exportens flaggskepp. Gruppen bildades redan 
1996 och har turnerat i över trettio länder runt 
om i världen. Med häpnadsväckande skicklighet, 
subtil humor, styrka, mod, känslighet och en rejäl 
dos överraskningsförmåga, tar de publiken med 
storm! Här bjuds hela familjen på vackra och roliga 
upplevelser, utmaningar och upptäckter. 

I Kinema undersöker kompaniet teman som 
manuellt och mekaniskt arbete, fysisk kommunika-
tion och fysiska förhållanden mellan människor och 
föremål. Kinema är latin för rörelse och är dessutom 
ursprunget för ordet biograf, passande nog då 
föreställningen blir fylld av maffiga videoprojektioner 
av videokonstnären Kalle Nio. 

Föreställningen skapas av erkände cirkuskoreogra-
fen Maksim Komaro, en av kompaniets konstnärliga 
ledare. De medverkande fem artisterna kommer 
från Finland, Sverige, Norge och Ukraina. Besöket 
av Circoa Aereo är ett samarbete mellan Riksteatern 
och Finlandsinstitutet och ingår i Finland 100 år.

”Det är varken den starkaste 
eller mest intelligenta som överlever.

Det är den som är bäst på att 
anpassa sig till förändringar.”

Skräddarsydda e-handelslösningar för en snabbföränderlig värld.
sweetcharlie.se

 CHARLES DARWIN 
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KINEMA	 Scen
Circo Aero
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Peter Shaffers klassiska pjäs bjuder på en verkligt dramatisk 
mix när han väver ihop en historia om hur hovkompositören 
Salieri ställs inför musikgeniet Wolfgang Amadeus Mozart i 
slutet av 1700-talet i musikens huvudstad Wien.

Lucian Msamati, som medverkar bl a i Game of Thrones, spelar 
Salieri och Adam Gillen spelar Mozart i den nya uppsättningen av 
Shaffers pjäs. Den har fått ett fantastiskt mottagande i London 
och England och iscensätts med levande ackompanjemang av 
orkestern Southbank Sinfonia.

I föreställningen får vi följa det okynniga unga geniet Wolfgang 
Amadeus Mozart när han anländer till Wien, världens musikaliska 
huvudstad vid denna tid. Han har bestämt sig för att göra avtryck i 
staden. Häpen över Mozarts genialitet har hovkompositören Antonio 
Salieri makten att antingen hjälpa fram den unge talangen, eller 
krossa honom. Salieri blir besatt av avundsjuka och börjar be-
kämpa Mozart, först med hjälp av musik, så småningom med Gud.

Pjäsen nådde fantastiska framgångar efter premiären 1979, och 
de blev ännu större efter det att Milos Forman 1984 hade premiär 
på sin filmversion av pjäsen. Den vann hela åtta Oscars, bl a 
för bästa film, bästa regi och bästa manliga huvudroll (F. Murray 
Abraham).

Textas på svenska!

AMADEUS

PRISER

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Fre 20 okt kl 19.00. 
Speltid: Ca 3 tim 45 min, 
inklusive paus. 

Regi: Michael Longhurst
Scenografi: Chloe Lamford 
Ljusdesign: Jon Clark
Ljuddesign: Paul Arditti  
I rollerna: Lucian Msamati, Adam 
Gillen, Sarah Amankwah, Hammed 
Animashaun, Geoffrey Beevers m fl

	 Vuxen 200 kr 
 Ungdom 160 kr

Medlem:		 Vuxen 240 kr  
 Ungdom 210 kr

Ordinarie:  Vuxen 270 kr  
 Ungdom 240 kr

FAKTA Nu ges tillfället för hela familjen att gå bananas med en rad 
djungelhits i en fartfylld konsert på bio med det legendariska 
bandet Electric Banana Band (Lasse Åberg, Klasse Möllberg, 
Janne Schaffer m fl) förstärkt med Eskilstuna Symfoniorkester, 
uppblandat med odödliga, klassiska TV-sketcher från radar-
paret Trazan och Banarne.

Bandet har numera en gedigen historia att referera till! Det hela 
startade i mitten av 1970-talet då Lasse Åberg och Klasse Möll-
berg skapade Trazan och Banarne. Efter de inledande säsongerna 
i SVT, återkom de 1980 med en helt ny serie program och inte 
minst att bandet Electric Banana Band såg dagens ljus under 
ledning av Janne Schaffer (Zebran). Succén var pyramidal! Skiv-
inspelningarna belönades med guldplattor och många av låtarna 
blev mycket populära både bland barn och vuxna. Ni minns väl 
Banankontakt, Zwampen, Alp-joddel och många andra. De var 
faktiskt också med i Melodifestivalen 2006 med låten Kameleont!  

Ta närmaste lian till denna unika familjeföreställning och kom och 
digga loss med det djuriskt coola bandet. Go Bananas! Föreställ-
ningen spelades in i Konserthallen i Eskilstuna under våren 2017.

ELECTRIC BANANA BAND

PRISER

FAKTA

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Sön 22 okt kl 12.00. 
Speltid: Ca 1 tim 50 min, 
inklusive paus. 

Dirigent: Karl-Johan Ankarblom
Medverkande: Lasse Åberg, Klasse 
Möllberg, Janne Schaffer, Electric 
Banana Band, samt Eskilstuna 
Symfoniorkester, kören Los Fla-
mingos 

	 Vuxen 200 kr  
 Ungdom 160 kr

Medlem:		 Vuxen 240 kr  
 Ungdom 210 kr

Ordinarie:  Vuxen 270 kr 
 Ungdom 240 kr

”Det ska bli jättekul att bli 
bio-dynamiska”

Lasse alias Trazan/Tigern.

AMADEUS	 Digitala Studion
National Theatre Inspelad

ELECTRIC BANANA BAND	 Digitala Studion
Whr-produktion Inspelad
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DRACULA Digitala Studion
Kungliga Operan

Hur länge kan kärleken överleva? Vad skulle du göra om 
en främling dyker upp från ingenstans och säger att han 
har letat efter dig i 400 år? 

En främling som utmanar dina drömmar, din självbild och din 
utstakade framtid med en kärlek du inte trodde var möjlig? Är 
evigheten en välsignelse, eller döden en befriare? Vad är det 
egentligen som skrämmer dig mest, ljus eller mörker?

I denna nyskrivna opera, baserad på Bram Stokers klassiska 
roman från 1897, får vi följa Mina vars ordnade tillvaro för alltid 
kastas in på ett nytt obekant spår när hon förälskar sig i en 
mystisk man.

Lagom till årets Halloween har denna opera urpremiär på 
Kungliga Operan i Stockholm. Verket är komponerat av Victoria 
Borisova-Ollas, en av vår tids mest intressanta och efterfrågade 
tonsättare. För libretto svarar Claes Peter Hellwig och Kristian 
Benkö och för regin svarar Claes Fellbom. Scenografen Dan Potra, 
som också svarar för kostymerna i detta drama, har medverkat till 
att skapa en hisnande uppsättning med allt man kan önska sig på 
en operascen – skräckromantik, viktorianskt mode och storslagna 
körer. Krossade hjärtan. Hämnd – och blod! 

Textas på svenska!

DRACULA

PRISER

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Fre 3 nov kl 19.00. 
Speltid: Ca 2 tim 15 min, 
inklusive paus.

Regi: Claes Fellbom
Libretto: Claes Peter Hellwig, 
Kristian Benkö
Dramaturgi: Katarina Aronsson
Scenografi och kostym: Dan Potra
Koreografi: Lars Bethke 
Medverkande: Elisabeth Meyer, 
Joel Annmo, Ola Eliasson, Katarina 
Leoson, Sanna Gibbs, Susann 
Végh, Jon Nilsson m fl 

	 Vuxen 260 kr  
 Ungdom 200 kr

Medlem:		 Vuxen 300 kr  
 Ungdom 270 kr

Ordinarie:  Vuxen 330 kr 
 Ungdom 300 kr

FAKTA

Naturskildraren Martin Emtenäs och den 
välkände och omtyckte musikern Stefan 
Sundström ger sig ut på årets yvigaste och 
grönaste turné! Välkomna till en föreställning 
om biologisk mångfald - i mellanrummet 
mellan glitter och gråsuggor!

Fortfarande finns det storslagen natur runt om i vårt 
land, välkända platser och dolda smultronställen. 
Med stor erfarenhet av svensk natur och sin 
passion för djur undersöker Martin det unika med 
just er plats. Stefan Sundström väver in nyskrivna 
låtar om djur och natur. Föreställningen bygger 
också på insamlat material om er lokala miljö och 
lokala hjältar som brinner för att rädda den. 

Martin har varit programledare för en mängd 
naturprogram, bl a i SVT, som utspelat sig både i 

VI SOM BOR HÄR
Sverige och runt om i världen. Han har också skrivit 
boken ”Upplev Sveriges natur” och barnboken 
”Vilda djurboken”.

Stefan har spelat i ett antal band som t ex KSMB 
och Apache, är låtskrivare och trubadur. Han har 
gett ut ett flertal böcker, bl a Stefans lilla gröna  
en berättelse om att sura sin mört, gräva sin 
kompost och odla med mycket kärlek) och Stefans 
stora blå (recept för godare fisk, blåare hav och 
en friskare värld).

Innan föreställningen ges möjlighet att sända in 
era egna natur- och djurbilder till föreställningen i 
Skövde! Gå till följande länk för mer information: 
http://manniskaochnatur.riksteatern.se/

Mer info om Stefan: http://www.stefansundstrom.se/

PRISER

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Mån 30 okt kl 19.00. 
Speltid: Ca 1 tim 50 min, 
inklusive paus. 

Regi och manus: Martin Emtenäs 
och Stefan Sundström  
Medverkande: Martin Emtenäs, 
Stefan Sundström m fl

	 Vuxen 220 kr  
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr  
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr

FAKTA

VI SOM BOR HÄR	 Scen
Riksteatern

17
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MARTIN STENMARCK – SYSKONKÄRLEK, 
RÄKNA MED BRÅK

PRISER

FAKTA

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus
Speldag: Ons 8 nov kl 19.00 
Längd: 1 tim 30 min, 
utan paus

Regi: Kristoffer Appelquist 
Manus: Kristoffer Appelquist, 
Martin Stenmarck 
På scen: Martin Stenmarck

		 Vuxen 240 kr

Medlem:		 Vuxen 290 kr

Ordinarie:  Vuxen 320 kr

- Hej. Jag heter Martin. Jag är Randis lillebror 
men Davids storebror. Och så är jag storebror 
till Emelie, Axel, Mio, och Elin samt Johannes, 
Linn, Benjamin, Olle och Josef. Vår mamma 
hette Linda.

Martin Stenmarck har som artist stått på de största 
scenerna genom åren. När han nu tar klivet in på 
teaterscenen är det tillsammans med komikern 
Kristoffer Appelquist som regisserat och skrivit 
manus ihop med Martin och vi bjuds på en kväll 
med mycket musik varvat med smärtan, längtan 
samt glädjen i att vara uppväxt i en osedvanligt 
stor familj.

Artisten Martin Stenmarck har fått frågor om sin 
stora familj under hela sin karriär och har alltid 

ansträngt sig för att hitta på roliga svar på hur det 
är att leva med elva syskon. Men med en mamma 
som var en riktig hjältinna men också slav under 
sina impulser berättar Martin öppenhjärtigt om hur 
det är att växa upp som ”Familjen Annorlunda” 
med ständigt nya adresser, ständigt nya pappor 
och ständigt nya små barn. Det här är berättelsen 
om hur det är att åka släde efter en skenande 
häst…

Föreställningen ”Syskonkärlek – räkna med bråk” 
har premiär på Maximteatern i Stockholm den 5 
oktober för att sedan bege sig ut på en lands- 
omfattande turné, bl a till Skövde, under hösten 
och vintern.

Mer info om Martin Stenmarck: www.martinstenmarck.com 

MARTIN STENMARCK	 Scen
Lifeline Entertainment
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CLOWNEN JAC

PRISER

FAKTA

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Tors 9 nov kl 19.00. 
Speltid: Ca 2 tim, 
inklusive paus. 

Regi: Isak Hjelmskog
Dramatisering: Emma Broström
Scenografi och kostymdesign: 
Marie Moberg  
I rollerna: Evabritt Strandberg, 
Olof Bergström, Bengt Dahlberg, 
Björn Johansson Boklund, 
Hannah Canvert

		 Vuxen 220 kr 
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr,  
 Ungdom 130   kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr

Evabritt Strandberg gör titelrollen i en pjäs 
om rädslor och om ärlighetens pris. I en 
färgstark produktion kryddad med välkänd 
popmusik, låter vi en sjungande ensemble 
rikta strålkastarljuset mot framgångssagornas 
baksidor.

Vi lever i en tid av kändiskult, men längtan efter 
självutlämnande berättelser från folkkära artister 
är inget nytt. I Hjalmar Bergmans (1883 – 1931) 
klassiska roman möter vi Jonathan Borck, mer 
känd som Clownen Jac. Han lever som en Michael 
Jackson – alltid ensam, aldrig ensam, med ett 
entourage av assistenter i sin jättebungalow i 
Hollywood. Jac är en hyllad komiker och film- 
stjärna som byggt sin karriär på historien om 

en god väns död. Han ger publiken sin genuina 
ångest och i gengäld ger de honom framgång och 
rikedom.

Men en dag vill inte Jac vara clown mer. Han är 
gammal och vill säga sanningen om sin konst och 
sitt liv. Men vad händer då med alla som tjänar 
pengar på hans utsålda turnéer? Kommer de att 
låta honom göra som han vill? Är sanningen alltid 
det bästa? 

Hjalmar Bergman är en av våra stora författare 
och hans berättelser har ofta dramatiserats och 
filmats. Bland hans mest kända verk återfinns 
Markurells i Wadköping, Hans nåds testamente, 
Farmor och vår herre och Chefen fru Ingeborg. 
Clownen Jac blev hans sista roman.  

”Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum 
existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner 
inbillningen ut och väver nya mönster: en blandning av 
minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och 
improvisationer.”

Så skrev en gång August Strindberg i inledningen till sin pjäs 
Ett drömspel (1902). När det gäller gruppen 1 2 3 Schtunk och 
deras version av denna berömda pjäs, så får man nog verkligen 
ta fasta på detta med att ”Allt kan ske, allt är möjligt /.../ fria 
påhitt, orimligheter och improvisationer”! Sällan eller aldrig har en 
teaterensemble i vårt land vänt och vridit på sitt pjäsunderlag på 
ett så oefterhärmligt, inspirerat och fantastiskt underhållande sätt 
som Schtunkarna!

I deras händer kommer det att bli en både vacker, vemodig och 
hoppfull föreställning, men också och inte minst, ett sprudlande 
skojfriskt fantasteri. Som vanligt kryddas det hela med clowner-
nas nyskrivna musik och denna gång utlovas även lite dans!

Sanslösa improvisationer utlovas – som vanligt! Kroppar i 
häpnadsväckande rörelser! Vacker musik! Obegränsad kärlek 
och sorg! Varje kväll är som vanligt helt unik! Så vad ni gör, missa 
inte Schtunkarna. Nu i ännu högre högform!

Besök 123 Schtunks hemsida: www.schtunk.se  

ETT DRÖMSPEL – 1 2 3 SCHTUNK

PRISER

FAKTA

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Sön 12 nov kl 16.00. 
Speltid: Ca 2 tim 30 min, 
inklusive paus. 

Regi: 1 2 3 Schtunk 
Text: August Strindberg
Textbearbetning: 1 2 3 Schtunk
Scenografi, musik och kostym: 
1 2 3 Schtunk
På scen: Josefine Andersson, Lasse 
Beischer, Dick Karlsson 

	 Vuxen 220 kr  
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr  
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr

ETT DRÖMSPEL	 Scen
August Strindberg (1 2 3 Schtunk)

CLOWNEN JAC	 Scen
Regionteatern Blekinge Kronoberg
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Stjärnglänsande infotainment av och med hjärnorna 
bakom radiosuccén Pop och politik. 

Vad säger popmusiken om vårt samhälle? Kan den kopplas – på 
något sätt - ihop med samhällsutvecklingen? Vad säger låtarna 
om sin samtid? I den underhållande produktionen Allt du måste 
veta om pop får du veta hur hitsen hänger ihop med den allmänna 
historien. Gänget bakom hyllade radioserien Pop och politik har 
samlat ihop fantastiska fakta och roliga exempel på ett folkhem 
i förändring. Anna Charlotta Gunnarson, Agneta Karlsson och 
David Silva berättar, analyserar och ifrågasätter, i en mix av aha 
och haha. 

Här kommer det att blandas friskt! Anekdoter – Filmer – Nostalgi 
- Allsång! I Allt du måste veta om pop får du historien om låtarna 
du har hört tusen gånger, men inte visste sanningen om: Från 
Karl Gerhard och Lill-Babs till Roxette och Laleh. Och då och då 
kommer hälsningar från artisteliten...

Några frågeställningar som kommer att avhandlas på ett mycket 
både underhållande och informativt sätt, är t ex: hur formade 
musikprogram som Tio-i-topp, Måndagsbörsen och Tracks det 
svenska folkhemmet? Svenskarna på den amerikanska Billboard- 
listan - inte bara de du tror. Första svenska kvinnan som skrev för 
Melodifestivalen och vann Eurovision Song Contest. Varför vet 
knappt någon vem hon var? Och mycket mer därtill...!

ALLT DU MÅSTE VETA OM POP

PRISER

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Tors 16 nov kl 19.00. 
Speltid: Ca 2 tim, 
inklusive paus.

Regi och koreografi: Anna Granath
Manus och medverkande: Anna 
Charlotta Gunnarsson, Agneta 
Karlsson, David Silva

	 Vuxen 220 kr 
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr 
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr  
 Ungdom 160 kr

FAKTA

ALLT DU MÅSTE VETA OM POP	 Scen
Mameluck, Riksteatern
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MORDÄNGELN	 Digitala Studion
Metropolitan Opera

AL PITCHER – SVERIGE SYNDROME	 Scen
Lifeline Entertainment

Den här säsongen bjuder på något för operascenen så 
ovanligt som två nyskrivna operor. Den ena – Dracula – bygger 
på en klassisk skräckroman (och hundratals filmer!). Den 
andra på en film och ett originalmanus av den världsberömde 
spanske regissören Luis Buñuel.

Händelserna utspelas under festliga omständigheter i ett hus där 
de inbjudna gästerna så småningom kan konstatera att det är 
något som förhindrar dem att lämna fastigheten. Någon form av 
osynlig barriär som gör det omöjligt att öppna dörren och gå ut. 
Tiden går och undan för undan krackelerar den sociala ytan och de 
sociala beteendemönstren. 

Operan är komponerad av den engelske tonsättaren Thomas 
Adès som fått ett stort och brett internationellt genombrott med 
flera verk, bl a operan The Tempest (Stormen, efter Shakespeares 
pjäs). Han har till och med blivit utsedd att ingå i den svenska 
musikaliska akademien!  

Operan, vars libretto skrevs av den regissör som svarar för den här 
uppsättningen, Tom Cairns, hade sin uppmärksammade urpremiär 
under förra året under Salzburgfestspelen. I den föreställning 
som direktsänds från Metropolitan är det kompositören själv som 
dirigerar!

Besök gärna Metropolitans hemsida: www.metopera.org

MORDÄNGELN

PRISER

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Lör 18 nov kl 19.00. 
Speltid: Ca 2 tim 40 min, 
inklusive paus.

Regi: Tom Cairns
Scenograf och kostym: H Bechtler
Ljusdesign: Jon Clark
Koreografi: Amit Hosseinpour  
I rollerna: Sally Matthews, Sophie 
Bevan, Alice Coote, Christine Rice m fl

	 Vuxen 260 kr 
 Ungdom 200 kr

Medlem:		 Vuxen 300 kr 
 Ungdom 270 kr

Ordinarie:  Vuxen 330 kr  
 Ungdom 300 kr

FAKTA

AL PITCHER – SVERIGE SYNDROME

PRISER

Plats: Stadsteatern, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Ons 22 nov kl 19.00. 
Speltid: Ca 1 tim 30 min, 
utan paus.

Regi: Ej klart 
Scenografi: Ej klart
Ljus & Ljud: Ej klart
På scen: Al Pitcher

		 Vuxen 240 kr

Medlem:		 Vuxen 290 kr

Ordinarie:  Vuxen 320 kr

Al Pitchers popularitet i vårt land ökar kontinuerligt! 
Förklaringen till att en engelsk komiker, uppvuxen på Nya 
Zeeland och sedan ett antal år bosatt i Sverige, har kunnat 
nå ut och tilltala en stor svensk publik, har med stor sanno- 
likhet att göra med hans utpräglade förmåga att se och 
kommentera våra svenska egenheter på ett både slående 
och roligt sätt.

När han nu beger sig ut på turné runt landet har det redan under 
våren tilldragit sig ett mycket stort intresse. Slutsålda föreställ-
ningar, extrainsatta datum och spelplatser. Eller som han själv 
säger: – I am delighted that everyone is buying the tickets. Can’t 
wait to do the show in autumn, after the Swedish summer, and 
what a great week that is.

Efter framgångarna – även här i Skövde! – med produktionerna 
Fika Tour och Påtår Tour, väntar nu den nya standup-showen 
Sverige Syndrome på att möta publiken i landet. Det är Als 
hyllning till Sverige och allt som får honom att känna sig svensk. 
Tidigare har vi fått ta del av hans klockrena observationer av 
oss svenskar, men nu vänder Al på perspektivet och låter oss få 
följa med på hans egen resa som lett honom från England och 
Nya Zeeland till Sverige där han nu bor med svensk fru och två 
barn (som inte alltid förstår varför man ska bo i Sverige när Nya 
Zeeland, det vill säga Paradiset, finns).

FAKTA
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ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN	 Digitala Studion
ARE DEAD National Theatre Inspelad 

Det är i år femtio år sedan Tom Stoppard 
hade premiär på sin pjäs, vilken omedelbart 
etablerade sig som en modern klassiker. 
Med utgångspunkt från två karaktärer i William 
Shakespeares pjäs Hamlet, får vi följa en 
hisnande, krumbuktig och briljant under- 
hållande historia med Daniel Radcliffe (Harry 
Potter-filmerna) och Joshua McGuire i 
huvudrollerna.  

Pjäsen blir en skrattspegel och en dramatisk 
labyrint där de två karaktärerna av och till kliver in 
i Shakespeares drama på de mest oväntade sätt. 
Man behöver inte alls känna alla detaljer i Hamlet 
för att ha stort utbyte av Stoppards pjäs, eftersom 
den i sig är en humoristisk pärla, men kopplingarna 

till pjäsens berömda föregångare gör den ännu 
intressantare – och roligare!

Efter premiären på Old Vic i London, öste 
Londonpressen lovord över uppsättningen. 
”astonishingly funny with a glorious range of jokes”, 
WhatsOnStage. ”Fizzes with life”, The Observer. 
”Stoppard’s play remains extraordinarily full of 
life”, The Sunday Times.

Förutom sina pjäser har Tom Stoppard varit flitigt 
anlitad som manusförfattare, bl a för många 
tv-produktioner och till filmer som Shakespeare 
in Love (för vilken han fick en Oscar för bästa 
manus), och Tulpanfeber (med Alicia Wikander), 
vilken får sin svenska premiär under året.    

Textas på svenska!

ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD

PRISER

Plats: Biograf Odeon, 
Skövde Kulturhus. 
Speldag: Fre 24 nov kl 19.00. 
Speltid: Ca 3 tim 20 min, 
inklusive paus.

Regi: David Leveaux 
Scenografi: Anna Fleischle 
Kostym: Anna Fleischle, Loren Elstein 
Ljusdesign: Howard Harrison 
I rollerna: Daniel Radcliffe, Joshua 
McGuire, David Haig, Hermeilio 
Miguel Aquino, William Chubb, Josie 
Dunn, Louisa Beadel m fl

	 Vuxen 200 kr 
 Ungdom 160 kr

Medlem:		 Vuxen 240 kr  
 Ungdom 210 kr

Ordinarie:  Vuxen 270 kr 
 Ungdom 240 kr

FAKTA
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BLÄCK ELLER BLOD

PRISER

Plats: Stadsteatern,
Skövde Kulturhus.
Speldag: Ons 29 nov kl 19.00.
Speltid: Ca 2 tim 50 min,
inklusive paus.

Regi: Alexander Öberg 
Manus: Erik Norberg
Musik: Erik Norberg och 
Alexander Öberg
Scenografi och kostym: Elin 
Hallberg
Ljusdesign: Ronny Andersson
I rollerna: Lina Englund, Anders 
Ekborg m fl

 Vuxen 220 kr 
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr 
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr  
 Ungdom 160 kr

FAKTA

En ny musikal, med trettio nyskrivna låtar, 
fylld av spänning, passion och revolution med 
en stark ensemble på tio personer! En berät-
telse som tar oss tillbaka till tiden för det mo-
derna Sveriges födelse, med Anders Ekborg 
och Lina Englund i de ledande rollerna..

Sverige 1789. Gustav III skräms av franska nyheter 
om uppror; frihet, jämlikhet och broderskap - en 
revolution. Han gör sig enväldig och tystar all kritik, 
vilket får adeln att rasa och tala om republik. 
Sverige måste in i upplysningens tidevarv – med 
hjälp av bläck eller blod! 

På sitt slott i Skåne startar baronen Rutger 
Macklean sin egen svenska revolution: djärva 
jordbruksreformer och bildning istället för medeltida 
livegenskap. Husan Kajsa blir förtjust i både förny-
elsen och den unge magistern Samuel, vars lära 
tänder hopp om böndernas frihet i en jämlik värld. 
Baronens hetsige släkting Adolph Ribbing manar 
däremot till väpnad revolt för att störta kungen.

Musikalen skapas av radarparet Erik Norberg 
och Alexander Öberg, som bland annat gjort 
framgångsrika musikalen Lasse-Maja för Örebro 
länsteater och nu senast sätter upp Pelle Erövraren 
på Helsingborg arena. 

En vansinnigt klok revy! En revy med det mänskliga som 
drivkraft, det poetiska och filosofiska som vind i seglen gör 
vi ett harsprång in i det vanvettiga, i ett halsstarrigt tidevarv.

Så beskriver Teater Bauer själva sin hyllade revy där de säger sig 
vilja ställa människan i centrum av det samhälle som tappat tron 
på sin kollektiva kraft till gemenskap och sammanhållning. De vill 
ge henne människovärdet tillbaka. Med sina erfarenheter av såväl 
den klassiska revyn som den politiska, bjuder de på ett språk 
som förenar det vardagliga med det absurda.

Det verkar onekligen som de lyckats med detta! I Göteborgs- 
Posten uttryckte man det på detta sätt: ”Vanligt folk är en 
välkalibrerad samtidstermometer: Håkan Johnssons manus 
bygger på igenkänning och driver med tankesmedjor och över-
klassfamiljer, med ett samhälle där allt är till salu och där man 
redan i förskolan ska lära ut entreprenörskap.”

Vanligt folk är en revy för alla som gillar när allt inte är fogligt 
och slätstruket. Men också för de som gillar produktioner med 
massor av sång och musik och som gärna har hjärtans roligt åt 
och med allt det som framförs. 

VANLIGT FOLK

PRISER

FAKTA

Plats: Stadsteatern,
Skövde Kulturhus.
Speldag: Tis 5 dec kl 19.00. 
Speltid: Ca 2 tim 20 min, 
inklusive paus.

Regi och bearbetning: Erik 
Ståhlberg 
Manus, text och musik: Håkan 
Johansson
Koreografi: Peter Svenzon
Musikarrangemang: Per Johansson
Musiker: Ej klart  
I rollerna: Jill Ung, Lars Magnus 
Larsson, Viktoria Folkesson, 
Josephine Bauer, Erik Ståhlberg, 
Anneli Abrahamsson, Kim Lantz

		

	 Vuxen 220 kr  
 Ungdom 90 kr

Medlem:		 Vuxen 270 kr  
 Ungdom 130 kr

Ordinarie:  Vuxen 310 kr 
 Ungdom 160 kr 

VANLIGT FOLK	 Scen
 Teater Bauer

BLÄCK ELLER BLOD	 Scen
Örebro Länsteater, Riksteatern
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NÖTKNÄPPAREN	 Digitala Studion
Bolsjojteatern Inspelad

Det blir nu femte året som Riksteatern Skövde får 
möjlighet att arrangera Berlinfilharmonikernas nyårskonsert. 
För många intresserade av klassisk musik har direkt- 
sändningen blivit en lika viktig tradition som fyrverkerier 
och champagnekorkar som flyger i luften! 

Årets nyårskonsert gästas av Joyce DiDonato, världsberömd 
mezzosopran som våra besökare av direktsändningarna från 
Metropolitan sett och hört flera gånger. Hon medverkar i höst 
även i Norma (den 7 okt).

Berlinfilharmonikerna och dirigenten Sir Simon Rattle presenterar 
ett nyårsprogram vilket som vanligt bjuder på etablerade verk, 
men också några som kan överraska. Bland andra bjuds det 
på två verk av den amerikanske tonsättaren och dirigenten 
Leonard Bernstein. Därtill framförs verk av Dvořák, Stravinskij 
och Richard Strauss, där vi i maj kunde lyssna på en fantastisk 
föreställning från Metropolitan av hans opera Rosenkavaljeren.

Berlinfilharmonikerna har i drygt 130 år spelat en viktig roll i 
Berlins, Tysklands och det internationella musiklivet. Herbert von 
Karajan var en av orkesterns legendariska ledare som stärkte 
orkesterns rykte som kanske världens främsta symfoniorkester.

Besök Berlinfilharmonikernas hemsida: www.berliner-philharmoniker.de  

NYÅRSKONSERT FRÅN BERLIN

PRISER

FAKTA

Plats: Biograf Odeon,
Skövde Kulturhus.
Speldag: Sön 31 dec kl 17.00.
Speltid: Ca 2 tim, inklusive 
paus.

Dirigent: Sir Simon Rattle 
Solist: Joyce DiDonato 
Verk av: Antonin Dvořák, Igor 
Stravinskij, Leonard Bernstein, 
Richard Strauss, Dimitri Sjostakovitj

		

	 Vuxen 260 kr  
 Ungdom 200 kr

Medlem:		 Vuxen 300 kr  
 Ungdom 270 kr

Ordinarie:  Vuxen 330 kr 
 Ungdom 300 kr

En fantastisk uppsättning på Bolsjojteatern i Moskva för hela 
familjen av Tjajkovskijs balett om vad som kan hända under 
en julaftonsnatt!

Många teaterinstitutioner som har tillgång till en dansensemble, 
brukar nästan varje år i december sätta upp ett av Tjajkovskijs 
mästerverk, baletten Nötknäpparen. Den bygger på en berättelse 
av E. T. A. Hoffmann som handlar om en märklig Julafton då 
oförklarliga händelser sker!

Klara är förväntansfull inför julafton och vilka julklappar hon skall 
få, i synnerhet när en släkting kommer till familjens hus och 
lämnar en massa julklappar under granen, men barnen får inte 
öppna dem än. Som tröst inför den långa väntan får barnen en 
nötknäppare i form av en soldat – som råkar gå sönder. Senare 
på natten går Klara ner till den stora salen igen – och då har alla 
leksakerna fått eget liv! Men även husets alla möss har smugit sig 
fram och en kamp mellan mössen och leksakerna tar sin början. 
Hur skall det gå? 

I den version från Bolsjojteatern vi får se är det koreografen 
Jurij Grigorovitj som bearbetat den ursprungliga koreografin av 
Marius Petipa. Verket hade sin urpremiär i Sankt Petersburg i 
december 1892.

Besök gärna Bolsjojteaterns hemsida: www.bolshoi.ru/en/

NÖTKNÄPPAREN

PRISER

Plats: Biograf Odeon,
Skövde Kulturhus.
Speldag: Sön 10 dec kl 13.00. 
Speltid: Ca 2 tim 20 min,
inklusive paus.

Koreografi: Yuri Grigorovitj efter 
Marius Petipa 
Musikregi: Pavel Klinitjev 
Medverkande: Anna Nikulina, 
Denis Rodkin, Andrej Merkuriev, 
Vitalij Biktimirov

	 Vuxen 200 kr 
 Ungdom 160 kr

Medlem:		 Vuxen 240 kr 
 Ungdom 210 kr

Ordinarie:  Vuxen 270 kr  
 Ungdom 240 kr

FAKTA

NYÅRSKONSERT FRÅN BERLIN	 Digitala Studion
Berliner Philharmoniker
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TOSCA	 Digitala Studion
Metropolitan Opera

TOSCA

PRISER

Plats: Biograf Odeon,
Skövde Kulturhus
Speldag: Lör 27 jan kl 19.00. 
Speltid: Ca 3 tim 20 min, 
inklusive paus.

Regi:Sir David McVicar
Dirigent: Andris Nelsons 
Scenografi och kostym: John 
Macfarlane
Ljusdesign: David Finn
I rollerna: Kristine Opolais, Vittorio 
Grigolo, Bryn Terfel, Patrick Carfizzi

	 Vuxen 260 kr 
 Ungdom 200 kr

Medlem:		 Vuxen 300 kr 
 Ungdom 270 kr

Ordinarie:  Vuxen 330 kr  
 Ungdom 300 kr

FAKTA
Puccinis berömda opera blev snabbt internationellt omta-
lad efter sin premiär år 1900. Orsakerna är – som vanligt 
– flera, men den förtätade och dramatiska handlingen, flera 
viljestarka karaktärer och fantastisk musik räcker långt!    

Det hela utspelar sig på faktiska platser i Rom: kyrkan Sant’ 
Andrea della Valle, Palazzo Farnese och Castello Sant’ Angelo. I 
den helt nya spektakulära uppsättningen som nu gjorts på Met-
ropolitan, har scenografen John Macfarlane tagit fasta på detta 
och skapat scenrum som är nästan direkta avbildningar av dessa 
klassiska byggnader. 

Det handlar om en förrymd politisk fånge, Angelotti, målaren 
Cavaradossi, polischefen Scarpia och sångerskan Tosca. Allt 
ställs i relation till de faktiska historiska omständigheterna där 
olika politiska fraktioner står mot varandra och där den fortsatta 
utvecklingen kan avgöras av hur det går vid slaget vid Marengo 
1800, där Napoleon möter en österrikisk armé. Men de politiska 
anspelningarna stannade inte vid händelser 100 år före operans 
tillkomst. Även ett sekel senare var Italien ett oroligt land, vilket 
direkt påverkade premiären i januari 1900. Bombhot förekom 
eftersom drottningen skulle närvara, publiken visiterades och 
föreställningen fick avbrytas och tas om från början!

Puccini lyckades med att i Tosca leva upp 
till genrebenämningen ”verismo”, som 
skall uttydas ungefär verklighetstrogen. 
Kanske inte i första hand när det gäller 
handlingen, lokalerna och omständig-
heterna till trots, utan mer till musiken 
i sig. Den bjuder på ganska korta arior 
eller duetter, men är sprängfylld av 
melodiskt och dramatiskt material. 
Fantastiskt material för begåvade 
sångare att gripa sig an – och de 
finns med här!

Bland många fantastiska 
partier i denna opera måste 
självklart nämnas Toscas 
bön (Vissi d’arte, vissi 
d’amore). Det verkliga sång-
testet för varje aspirerande 
primadonna. Här finns också 
Cavaradossis Sången till 
livet (E lucevan le stelle), en inte 
mindre känsloladdad aria. 

Textas på svenska. 

Besök gärna Metropolitans 
hemsida: www.metopera.org 
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KOSTNAD FÖR MEDLEMSKAP
Ordinarie (vuxen) medlem: 150 kr 
Gift/Sambo (på samma adress som ordinarie medlem): 80 kr
Ungdom (t o m 25 år/samt med CSN/Studentkort): 50 kr

Även en förening, organisation eller ett företag kan vara medlem i Riksteatern 
Skövde. Kostnad för förening/organisation; 250:-/år, för företag; 500:-/år.  
Vi har förmånliga erbjudanden för dessa! Kontakta Kulturavdelningen (se sid 2).

Vi vill också påminna om följande: Serveringen i Restaurang Sällskapet är 
öppen även före föreställningarna. Inget insläpp görs efter föreställningens 
början. Fotografering och/eller bandupptagning under föreställning är ej 
tillåten. 

PRESENTKORT
Varför inte glädja någon 
med ett presentkort laddat 
med teaterupplevelser?

Riksteatern Skövdes  
presentkort finns att köpa  
i Informationsdisken, 
Skövde Kulturhus. 
Beloppet är valfritt och 
presentkortet kan lösas in 
hos våra biljettombud. 

Beställda biljetter uthämtas hos nedanstående försäljningsställen senast sju dagar efter 
bokning, eller efter överenskommelse. Alla försäljningsställen kan sända biljetter per postförskott 
och/eller mot inbetalning via BankGiro. Gruppbeställning kan beställas till reducerat pris på de 
flesta föreställningar. Ring 0500-49 84 84, 49 80 99 för upplysningar. Skövde Kulturhus,  
0500-49 80 99, Turistbyrån Skövde, 0500-44 66 88, www.skovde-teaterforening.se

OBS! Informationsdisken, Skövde Kulturhus, är i regel öppen: mån-tors kl 11-13, 14-19, fre 11-13, 
14-18, lör- och sön kl 13-16, samt två timmar före utsatt föreställningstid.

Biljettpriser och försäljningsställen 

Som medlem i Riksteatern Skövde kan 
man för höstsäsongen bli teater-Smart på 
tre olika sätt. Uppge namn och adress för 
de som önskar teater-Smart-biljetter. För 
de till och med 24 års ålder, eller 
studerar med CSN/Studentkort, måste 
detta anges på beställningen. 

Varje person väljer fritt, men minst 3, av 
produktionerna inom respektive serie. 
Bli teater-Smart och kombinera Digitala 
Studion och scenproduktionerna. Välj då 
minst tre från den ena serien och en från 
den andra, eller 2 - 2. Alltså totalt minst 
fyra produktioner. Enstaka biljetter kan 
köpas tillsammans med beställningen, men 
endast för ungdomar t o m den termin de 
slutar gymnasiet. 

Sänd	in	beställningen	till: 
Riksteatern Skövde 
c/o Skövde Kulturhus 
Box 404, 541 28 Skövde

eller boka per telefon, 0500-49 80  99, till och 
med onsdag 20 september. För öppettider 
– se nedan. Välkommen att boka även via 
www.skovde-teaterforening.se.

Beställda Smart-biljetter utlämnas i 
Informationsdisken, Skövde Kulturhus: 
fredag 22 september, kl 11-13, 14-19, samt 
lördag 23 september kl 11-17. Vi sänder 
också biljetterna mot postförskott (mot 
tillägg). Ej uthämtade Smart-beställningar 
sänds mot postförskott. Köpta biljetter 
återlöses ej.

Bli teater-                     – boka flera biljetter samtidigt!

    

Övriga biljetter

-biljetter* Medlem*    Ordinarie

Vuxen Ungd. Vuxen   Ungd. Vuxen Ungd.

Scenkonst:    220:- 90:- 270:-  130:- 310:- 160:-

Stenmarck, Pitcher:  240:- - 290:-   - 320:- -

Digitala Studion:  260:- 200:- 300:- 270:- 330:- 300:-

Digitala Studion inspelat: 200:- 160:-   240:-  210:-     270:-   240:- 

Göteborgs Operans 
Orkester:  - - 150:-  - 200:- -

*) Medlemsavgift tillkommer, se föregående sida. Priserna gäller mot uppvisande av 
giltigt ”Scenpass Sverige”, eller scenpassnummer vid beställning av Smart-biljetter. 
Inga ungdomspriser på Al Pitcher, Martin Stenmarck samt GöteborgsOperans Orkester.

Köp ditt  

abonnemang i  

Informationsdisken! 

Eller ring:  

0500-49 80 99

Teatervänner!
Välkomna till en ny säsong 
med scenkonst! 
Medlemmar i Riksteatern Skövde (f d Skövde Teaterförening) har 
förmånen att boka teater-Smart-biljetter på ett enkelt, flexibelt och 
ekonomiskt förmånligt sätt. Extra förmånligt är det för ungdomar 
och studerande. Numera finns det tre sätt att bli teater-Smart. De 
traditionella för scenkonst respektive ”Digitala Studion” (man väljer 
minst tre föreställningar inom varje serie), och att de två nu går att 
kombinera! Kravet för det senare är nu än mer förmånligt! Nu räcker 
det med att man väljer totalt minst fyra föreställningar som kan 
kombineras som man önskar: 3 + 1, eller 2 + 2. Givetvis får man 
också boka fler än fyra föreställningar, men minst en måste ingå i 
någon av serierna. 

Man kan bli medlem i Riksteatern Skövde när som helst. Man 
kan också vara medlem i föreningen utan att boka teater-Smart- 
biljetter och komma i åtnjutande av medlemskapets andra 
fördelar, bl a rabatt på de flesta ordinarie biljetter. Vi hjälper dig 
gärna med ansökan om medlemskap.

Som medlem får man ”Scenpass Sverige”, vilket berättigar även 
till andra rabatter. Medlemskapet i föreningen blir därför extra 
värdefullt för den som är intresserad av kulturutbudet på andra 
orter. För mer information om medlemskapets förmåner, besök 
www.riksteatern.se eller www.scenpass.se.

Ytterligare information om Riksteatern Skövde återfinns på 
föreningens hemsida: www.skovde-teaterforening.se
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HÖSTENS PROGRAM 2017
Sön 3 sep kl 16.00 GÖTEBORGSOPERANS ORKESTER 
 GöteborgsOperans Orkester
Tis 26 sep kl 19.00 KULTAKAUSI – STRÅLANDE TIDER ERIC UGGLA 
 Stadsteatrarna i Kajana, Kemi och Uleåborg samt Norrbottenteatern
Tors 28 sep kl 19.00 BUTTERFLY 
 Giacomo Puccini. Malmö Opera 
Tors 5 okt kl 19.00 A LINE_UP 
 Cristina Caprioli efter A Chorus Line. Norrlandsoperan, Regionteatern   
 Blekinge- Kronoberg, ccap och Riksteatern
Lör 7 okt kl 19.00 NORMA  DIGITALA STUDION 
 Vincenzo Bellini. Metropolitan Opera, New York 
Tors 12 okt kl 19.00 OBSESSION  DIGITALA STUDION 
 Luchino Visconti. National Theatre, London
Lör 14 okt kl 19.00 TROLLFLÖJTEN  DIGITALA STUDION 
 Wolfgang Amadeus Mozart. Metropolitan Opera, New York
Tors 19 okt kl 19.00 KINEMA 
 Kalle Nio. Circo Aereo, Finland 
Fre 20 okt kl 19.00 AMADEUS  DIGITALA STUDION 
 Peter Schaffer. National Theatre, London
Sön 22 okt kl 12.00 ELECTRIC BANANA BAND DIGITALA STUDION 
 Lasse Åberg, Klasse Möllberg, Janne Schaffer. Whr-produktion
Mån 30 okt kl 19.00 VI SOM BOR HÄR 
 Martin Emtenäs, Stefan Sundström. Riksteatern 
Fre 3 nov kl 19.00 DRACULA  DIGITALA STUDION 
 Victoria Borisova-Ollas. Kungliga Operan, Stockholm
Ons 8 nov kl 19.00 MARTIN STENMARCK – SYSKONKÄRLEK, RÄKNA MED BRÅK 
 Martin Stenmarck. Lifeline Entertainment 
Tors 9 nov kl 19.00 CLOWNEN JAC 
 Hjalmar Bergman. Regionteatern Blekinge-Kronoberg 
Sön 12 nov kl 16.00  ETT DRÖMSPEL - 1 2 3 SCHTUNK 
 August Strindberg. 1 2 3 Schtunk
Tors 16 nov kl 19.00 ALLT DU MÅSTE VETA OM POP  
 Anna Charlotta Gunnarson, Agneta Karlsson, David Silva. 
 Mameluck, Riksteatern
Lör 18 nov kl 19.00 MORDÄNGELN  DIGITALA STUDION 
 Thomas Adès. Metropolitan Opera, New York
Ons 22 nov kl 19.00 AL PITCHER – SVERIGE SYNDROME 
 Al Pitcher. Lifeline Entertainment 
Fre 24 nov kl 19.00 ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD  DIGITALA STUDION 
 Tom Stoppard. National Theatre, London
Ons 29 nov kl 19.00 BLÄCK ELLER BLOD 
 Erik Norberg, Alexander Öberg. Örebro Länsteater, Riksteatern 
Tis 5 dec kl 19.00 VANLIGT FOLK 
 Josephine Bauer, Erik Ståhlberg. Teater Bauer 
Sön 10 dec kl 13.00 NÖTKNÄPPAREN  DIGITALA STUDION 
 Pjotr Tjajkovskij. Bolsjojteatern, Moskva
Sön 31 dec kl 17.00 NYÅRSKONSERT  DIGITALA STUDION 
 Berlinfilharmonikerna, Berlin 
Lör 27 jan kl 19.00 TOSCA DIGITALA STUDION 
 Giacomo Puccini. Metropolitan Opera, New York 

Upplysningar: 0500 - 49 80 99, 49 84 84, 49 80 76  www.skovde-teaterforening.se  Föreställningarna ges i Skövde 
Kulturhus och Eric Uggla. Biljetter: Skövde Kulturhus, Informationsdisken, 0500 - 49 80 99. Turistbyrån, Skövde, 
0500 - 44 66 88  www.skovde-teaterforening.se  www.skovde.se   
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