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CuLTUREN den 2 februari 

En utbudsdag producerad av Riksteatern 
Mellansverige och Bygdegårdarnas Riksförbund 

Utbudsdagen i Västerås är en av landets största marknadsplatser för 
scenkonst där 360 arrangörer från 10 mellansvenska län möter 

ett 50-tal producenter från hela landet.
Föreställningar "Ainukordus" och "Plan B for Utopia" ingår i ett internationellt 

erbjudande. Intresse för detta meddelas till er regionala konsulent. Om intresset i 
Mellansverige är stort nog kommer vi att organisera en turné av föreställningarna. 

OBS! informationen om övriga produktioner i katalogen  är hämtade från 
Scenkonstportalen och den ansvarar respektive producent för.
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Producent:
Värmdans

Kontaktperson:
Tove Klang
varmdans@gmail.com
0768462278, 0768462278

Föreställningens längd
0 h 10 min

Turnéperiod
30 Sep 2018 - 30 Sep 2020

Afternoon tea
Alternativa spelplatser / Dans

Kaffe eller te? Klassiskt svenskt
kafferep eller traditionell
brittisk tebjudning? Oavsett vad
du föredrar vill Värmdans bjuda
in till en absurd, komisk och
skruvad bjudning.

Möt tre udda och lite vilsna individer i detta
dansverk skapat av den internationellt verksamma
koreografen Lidia Wos. 
Genom kroppsspråk och musikalitet försöker de tre
damerna kommunicera med varandra i något som
blir den mest spektakulära bjudningen du någonsin
sett. 

Stycket skapades under ett residens i Hagfors, helt
utifrån förutsättningarna som fanns på plats och är
ett utmärkt exempel på att en dansföreställning kan
skapas och framföras på nästan vilken plats som
helst.

Hösten 2019 planeras en utveckling av stycket till en
längre föreställning på ca 30 min, även den
anpassad utefter alternativa spelplatser, detta i
samarbete med kultur på Landsbygden. 

Tillval. 
Workshop ca 20 min: 
Under workshopen sitter vi vid ett bord och rör oss
utifrån gruppens förutsättningar.…

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 4-6, Gymnasiet/ Unga vuxna, Familj

Turnéområde: Värmland, Hela landet

Föreställningar per dag: 3
Premiär: 2017-12-14, Hagfors

Konstnärligt team: Lidia Wos

Gage
Föreställning 
8 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

2:a Frst samma dag och plats
5 000 kr Ex. moms 0%

Workshop
2 000 kr Ex. moms 6%

Medverkande
Tove Klang

Tanja Tamminen /Cathrine

Kolping 

Sofia Wirzén /Linn Eriksson

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: 
Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

7 7

7 7



Ainukordus 

Photo by Ekaterina Soorsk 

We all have our own paths, our lines, our streaks that we pull on the wall. 
We all have our situations where we look, recall, cuss, bridle up and draw 
conclusions, or somebody close to us does it in our place instead/does it for us 
before we do so. 
We all have our own face and deeds/doings in this world. 
Seems that as time goes on, it gets easier and easier to fall into a routine, the furrow 
you run from day to day. 
Repetition may chain, but it may also liberate. 

“Ainukordus” is a humanly touching dance performance that offers joy of recognition 
and spontaneous observations/perceptions. 

Premiered on May 5th, 2018 at the Estonian Dance Agency Theatre hall in Tallinn 

Idea and choreography: Maria Uppin, Marie Pullerits 
Dancers: Häldi Kasak, Kadri Sirel, Valeria Januškevitš, Maria Uppin, Marie Pullerits 
Music: Sander Saarmets 
Light design: Ants Kurist 
Costume designer: Kaia Tungal 
Repetitor: Elo Unt 
Production: Estonian Dance Agency 
Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Ministry of Culture of Estonia, Print 
house JOON 

8 8

8 8



Producent:
Hagateatern
http://www.hagateatern.se

Kontaktperson:
Max Gertrudson
max@hagateatern.se
031-190089, 0704927687

Föreställningens längd
2 h 0 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
18 Sep 2018 - 3 Feb 2019

All min kärlek - fritt efter Nina
Hemmingsson
Teater

All min kärlek - fritt efter Nina
Hemmingsson

Teater Tamauer gör ännu en föreställning i sin
paradgren - nyskriven dramatik med litterär förlaga.

Med avstamp i Nina Hemmingssons serier gör
Teater Tamauer ett feministiskt collage med
cabaretkänsla! Tillsammans med ytterligare
betraktelser över samtiden, en kompositör och två
koreografer blottläggs och bearbetas ensamheten,
tvåsamheten, heteronormen, könsmaktsordningen,
idealen, förväntningarna - och depressionen.

- Det är som att jag befinner mig mittemellan två
verkligheter; antingen håller jag på att mogna, eller
så är jag på väg att bli psykotisk igen.

- Ja ovissheten är värst. Men om du passar på att
göra knipövningar under tiden, så blir ändå väntan
till något meningsfullt.

- Tack, det ska jag prova.

I sina serier och strippar fångar Nina Hemmingsson
några av vår tids absurditeter. Pricksäkert
skärskådas det som omger vårt hetsiga dejtande,
jakten på den rätta och jakten på lycka, men också
det normbrott psykisk ohälsa utgör i en värld där du
förväntas älska dig själv.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2018-02-09, Göteborg

Konstnärligt team: Manus: Helena Gezelius & Sara Klingvall efter Nina

Hemmingssons serier

Regi: Anders Friberg Sandström i samarbete med ensemblen

Scenografi & kostym: Heidi Saikkonen

Ljus: Beate Persdotter Løken

Koreografi: FunKtion Crew (Josefina Samuelsson & Julia Sjönneby)

Musik: Anna Maria Engberg

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Gage
Första föreställningen/dag
18 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Helena…

Teknik
Spelyta: 8 x 6 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

9 9

9 9



Producent:
Caroline Donath 
http://www.axelvonfersen.com

Kontaktperson:
Caroline Donath
caroline.donath@gmail.com
0700324068, 0700324068

Föreställningens längd
1 h 35 min

Turnéperiod
26 Apr 2018 - 15 Jun 2020

Axel von Fersens charmkurs
Alternativa spelplatser / Teater

“Jag såg på damerna och visste,
att jag kunde ha en fullständig
framgång, om jag bara ville.”
Axel von Fersens liv är fyllt av
makalösa äventyr. I Frankrike
får han självaste drottningen på
fall, i Amerika blir han tolk åt
General Washington. Vill du bli
likadan? Axel von Fersens
charmkurs är en humoristisk
afton med Caroline Donath.

Du får ta del av Axels tips och tekniker för framgång
under denna kväll, som lika mycket är en show som
charmkurs. Caroline tar dig lekfullt och varsamt
med på en resa. Du får lära dig att uppvakta.
Caroline har själv spelat Axel många gånger i
monologen “Jag är Axel von Fersen!”, och är expert
på Axels charm.

Tanken är att du ska få praktiska och opraktiska
kompetenser för vardagen, direkt från 1700-talet.
Kärlekens spel är tidlöst.

Ges även på engelska. 

NYHET! Nu finns det en ny charmkurs nr 2: 
Axel von Fersens charmkurs Platinum Edition, en
fortsättningskurs med helt nya tips och ny musik för
den som vid publikframgång vill boka nytt datum.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-02-15, Stockholm 

Konstnärligt team: Manus, regi, framförande, produktion: Caroline Donath

Gage
Gage för att jag kommer till er 
9 500 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Caroline Donath

Teknik
Spelyta: 2 x 1,5 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 0,5

Andra lokalkrav: Bord och stol

lånas gärna. 

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

10 10

10 10



Beethoven i Stalingrad
Teater / Musik

”Från alla håll hördes
skottlossning men ingen lät sig
störas… man hörde Beethoven i
Stalingrad”

Beethoven i Stalingrad är ett musikdramatiskt verk
baserat på 12 brev skrivna av tyska soldater julen
1942. Även om alla soldaterna är väl medvetna om
den prekära situationen de befinner sig i väljer de att
att möta den på helt olika vis. I breven förmedlas
tankar och känslor färgade av vrede, längtan och
förtvivlan men också av kärlek, förtroende och
hopp.

Breven interfolieras genom hela föreställningen
med delar av Beethovens Apassionata, arrangerade
och framförda live på elektronisk fiol av Ian Peaston.

Föreställningen hade premiär på Edinburgh Festival
Fringe 2015
där den spelade för utsålda hus.

Producent:
Arin Teaterproduktion
http://www.arin.se

Kontaktperson:
Jesper Arin
producer@arin.se
0737080496, 0737080496

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
4 May 2018 - 30 Jun 2019

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2015-08-16, Edinburgh

Konstnärligt team: Text: Autentiska brev skrivna av tyska soldater 1942

Bearbetning och regi: Jesper Arin

Musikalisk arrangemang: Ian Peaston

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Gage
Föreställning
14 500 kr (Giltigt: 2018-12-31 till

2018-12-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Skådespelare: Jesper Arin

Violinist: Ian Peaston

Teknik
Spelyta: 5 x 4 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 0,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

11 11

11 11



BEHAGAD -en föreställning
Teater

En monolog som rör sig kring
föreställningen om att höra
hemma eller att finna sin plats.

Vi lever alla i en sorts hage, med gemensamt
överenskomna regler, normer och lagar.
Ensamheten och känslan av att vara utanför eller
inte höra hemma finns överallt och den påverkar
våra liv och världen omkring oss på olika sätt. Tänk
om vi kunde ta vara på dessa känslor för att på så
sätt, när vi funnit vår plats i en hage, hjälpa dem
som inte hittat sin.

Behagad består av olika berättelser och situationer
som på olika sätt har att göra med utanförskap,
ensamhet eller kampen för att passa in. Vi möter
Lisbeth, Edmond, Gunnar och Johan själv i denna
enaktare.

Producent:
Teater DOS
http://www.teaterdos.se

Kontaktperson:
Carina Ekman
carina@teaterdos.se
070-3513653, 070-3513653

Föreställningens längd
0 h 51 min

Turnéperiod
11 Aug 2018 - 12 Mar 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-03-14, Karlstad

Konstnärligt team: Manus/musik/regi/scenografi: Johan Fält

Medregissörer: Carina Ekman och Gunilla Fält 

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Kostnad
9 000 kr (Giltigt: 2018-08-11 till

2018-08-11) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Johan Fält

Teknik
Spelyta: 4 x 4 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 0,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

12 12

12 12



Producent:
Divine Opera 
http://www.divineopera.se

Kontaktperson:
Caroline Gentele
carolinegentele@hotmail.com
0739868290

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
1 Nov 2018 - 31 Dec 2020

Bergman och musiken
Musikteater

Divine tar publiken på en
upptäcktsfärd genom
Bergmans musikaliska
universum.

Föreställningen Ingmar Bergman och musiken är en
musikalisk berättelse om Bergman och hans stora
kärlek till musiken. Publiken bjuds på en blandning
av de klassiska kompositörerna som Bach,
Beethoven, Chopin och får samtidigt smakprov från
de operor som han själv regisserade, såsom
Trollflöjten och Rucklarens väg.
Föreställningen har hämtat sin inspiration ur
Ingmar Bergmans privata skivsamling på Fårö.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-09-18, Stockholm

Konstnärligt team: Jonas Hellberg 

Stefan Marling

Caroline Gentele

Gabriella Lambert-Olsson

Eric Skarby

Gage
Gage
20 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Caroline Gentele

Gabriella Lambert-Olsson

Eric Skarby

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Andra lokalkrav: Välstämd flygel

eller…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

13 13

13 13



Producent:
Teater Norra
http://www.teaternorra.se

Kontaktperson:
Katarina Tjernström
kattis@gerilla.se
0705293929, 0705293929

Föreställningens längd
1 h 20 min

Turnéperiod
1 Feb 2019 - 1 Feb 2020

Bernardas Hus
Klassiker / Teater

Vem vågar kritisera ett
despotiskt styre när ens eget liv
står på spel?
Vilka mekanismer styr oss och
hindrar oss från att leva det liv
vi innerst inne vill leva?
Vågar vi stå upp mot förtrycket
och vägra underkasta oss de
normer som råder?

Fem inlåsta systrar på väg mot
undergång - Teater norra sätter
upp Federico Garcia Lorcas
klassiska familjedrama
Bernardas Hus.

En högaktuell uppsättning om makt, tradition,
familj och förtryck.
Bernardas hus är Federico Garcia Lorcas sista pjäs,
färdigskriven endast några månader innan han
mördades av Francoanhängare. Pjäsen ses ofta som
en symbol för det dåtida fascistiska Spanien. 

Regi: Franciska Löfgren

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 300

Premiär: 2018-11-16, Stockholm

Konstnärligt team: Karin Bjursrtröm ( Manusbearbetning)

Franciska Löfgren ( Regi)

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Gage
Arvode för uppsättming
30 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Karin Bjurström

Inger Nilsson

Aida Gordon

Cecilia Säverman

Lina Söderberg

Eva Löfgren

Rebecka Carlsson 

Maria Karpathakis 

Franciska Löfgren…

Teknik
Spelyta: 6 x 7 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

14 14

14 14



Producent:
4:e teatern
http://www.4e.se

Kontaktperson:
Denise Olsson
denise@4e.se
021-14 27 77, 021-14 27 77

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
1 Jan 2019 - 31 May 2019

Billy Bloom - ensam som Gud
Teater / Normöverskridande

BILLY BLOOM - ENSAM SOM
GUD är en
monologföreställning om en
tonåring som gör sig själv till en
normkritisk installation och
frontalkrockar med
verkligheten. Den bygger på
romanen Freak Show av James
St. James.

Billy är en feminin kille som är
omgiven av konservativa vuxna
och hänsynslösa ungdomar.
Ensam i sitt universum
behärskar han den eskapistiska
konsten att blunda för det
hotfulla, i total avsaknad av
social kompetens, självdistans
och övning i konsten att smälta
in.

Föreställningen har nominerats till Scenkonstgalan
2016 i kategorin Årets brott (en hyllning till dem…

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 100

Premiär: 2017-02-17, Västerås

Konstnärligt team: Regi: Fredrik Lundqvist &

Joséphine Wistedt

Manus: Michal Axel Piotrowski, 

fritt efter James St. James…

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Gage
Total kostnad
8 500 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Michal Axel Piotrowski

Teknik
Spelyta: 6 x 4 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Krav helt mörkt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Produktionen

är flexibel, har minimalt med

scenografi och kan anpassas till

olika…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-23

15 15

15 15



Producent:
ADAS musikaliska teater
http://www.adasmusikaliskateater.se

Kontaktperson:
Fia Adler Sandblad
adasmusikaliskateater@gmail.com
031-821626, 0708-401563

Föreställningens längd
1 h 15 min

Turnéperiod
1 Feb 2019 - 31 May 2020

Camilla försvann
Teater / Ny scenkonst

En föreställning om
prostitution baserad på
intervjuer, forskning och
biografiska berättelser från
Västra Götaland. 

Hon börjar med att märka att hon blir åtrådd. Får
uppmärksamhet, uppskattning och pengar i handen
för att… dansa lite. Märker att hon får någon som tar
hand om henne, som bryr sig. Märker inte när
gränserna flyttas, längre och längre, märker inte
våldet som blir allt grövre.

CAMILLA FÖRSVANN handlar om tre kvinnor som
lever i prostitution i skuggan av de män som har
tagit makten över deras liv. När en av dem plötsligt
försvinner tvingas de båda andra att konfrontera
sina liv och tanken på att försöka ta sig därifrån.

CAMILLA FÖRSVANN är en varm och stark
berättelse om försöken att överleva i en värld av
kvinnlig underordning och den patriarkala fantasin
om den lyckliga horan.

I samband med föreställningen arrangerar vi gärna
samtal, föreläsning eller workshop efter
överenskommelse med arrangören.

”Drabbande teater om prostitution” – Göteborgs-
Posten

”Budskapet går rakt in /.../ Vi blir guidade in i en
okänd,…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 100

Premiär: 2018-11-15, Göteborg

Konstnärligt team: Manus & idé: Fia Adler Sandblad

Regi: Åsa Gustafsson

Musik: Anna Eriksson

Scenografi, kostym & mask: Lisa Hjertén

Ljus & teknik: Christofer W Fogelberg

Koreografi & fysisk gestaltning: Mireille Leblanc

Dramaturgi: Samuel Ek…

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Paketpris inkl gage/resa/logi
25 000 kr (Giltigt: 2020-05-31 till

2020-05-31) Ex. moms 0%

Medverkande
Fia Adler Sandblad –…

Teknik
Spelyta: 6 x 4 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

16 16

16 16



Carl-Einar Häckner på turné
Komedi/fars / Teater

Carl-Einar Häckner på turné
En ny föreställning.

Hysteriskt vansinnestrolleri och sanningar om livet
när Carl-Einar Häckner åter ger sig ut runt landet
med en ny föreställning. Det blir en stor turné med
över 40 datum för att ge folket vad trollkarlen själv
benämner som "Kvalificerat nonsens på
toppklassnivå".

Carl-Einar Häckner behöver ingen närmare
introduktion. Han är en multibegåvad trollkarl,
komiker, musiker och krönikör. Förutom otaliga
shower, illusionistiska tricks och skarpa texter har
han under 20 års tid uppträtt på Liseberg i Göteborg
och bara där setts av drygt en miljon människor
genom åren.

Med musik av trollkarlen själv, monologer och
kvalificerat nonsens skapar Carl-Einar vad han kallar
“en isbjörnssaga för att hålla värmen”.

– Jag vill undersöka det som är det viktigaste, det
finaste, det som gör oss till människor. Om att bli
rånad på en bit av sitt liv. Om våra svarta hål. Om
skrattet som ventil i en egen komedi för att släppa
fram artisten, säger Carl-Einar.

Det senaste året har den nya och hyllade
föreställningen spelats på Teater Aftonstjärnan i
Göteborg

Producent:
Wic Mack AB
http://carleinarhackner.com

Kontaktperson:
Carl-Einar Häckner
carl@hackner.to 
0738000668

Föreställningens längd
2 h 30 min (inkl 30 min paus)

Turnéperiod
10 Sep 2018 - 19 Dec 2018

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2017-10-13, Göteborg

Konstnärligt team: Carl-Einar Häckner

Gage
Pris förhandlingsbart beroende 
på scen och bygge.

Efter överenskommelse

Medverkande
Carl-Einar Häckner

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: 1 x 32 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 3
Byggtid / Rivtid (tim): 6 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-12-21

17 17

17 17



Producent:
SPECT scenkonst
http://www.spectscenkonst.se

Kontaktperson:
Johan Svensson
ssson@me.com
0703111383, 0703111383

Föreställningens längd
0 h 55 min

Turnéperiod
1 Oct 2018 - 28 Jun 2019

De behövande
Teater / Ny scenkonst

DE BEHÖVANDE av Helena von
Zweigbergk
Helena von Zweigbergk, känd
som jounalist och
filmrecensent, har skrivit den
insiktsfulla och poetiska boken
De Behövande som nu ges för
första gången som teaterpjäs,
dramatiserad av Karin Parrot-
Jonzon.

Uruppsättningen De Behövande handlar om den
komplexa och täta relationen mellan två vuxna
kvinnor som även är mor och dotter. Vi kan alla
känna igen oss i viljan att krypa upp i mammas
famn och så blir allt med ens bra, men vad tänker
egentligen mor och dotter om varandra nu när de
båda är vuxna och jämställda varandra och
dessutom båda mödrar. Modern och dotterns
gemensamma historia har två olika sanningar och
båda kämpar för att äga rätten till sin. Först när den
kampen är över kan de mötas i den efterlängtade…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 300

Premiär: 2018-08-10, Skillinge

Konstnärligt team: Efter roman av Helena von Zweigbergk

Bearbetning Karin Jonzon Parrot

Regi Mariana Araoz

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Skåne, Halland och Västra
Götaland
14 500 kr Ex. moms 25%

Blekinge, Småland
16 500 kr Ex. moms 25%

Medverkande
Eva Wendt

Birte Heribertson

Teknik
Spelyta: 5 x 5 meter

Takhöjd (m): 3,5

Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Krav helt mörkt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 4 / 3

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

18 18

18 18



Producent:
Tage Granit
http://www.tagegranit.se

Kontaktperson:
Anna Marking
info@tagegranit.se
08-7837728, 070-6615105

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
1 Aug 2018 - 30 Jun 2020

De bortglömde hjältarna
Teater

De bortglömda hjältarna, en
pjäs om den andra halvan av
jordens befolkning

"Det är inget speciellt med mig.
Snarare tillhör jag den där
massan, kollektivet av kvinnor
som jobbar i något så sexigt
som vård och omsorg. Låter jag
bitter? Det är jag ibland faktiskt.
Ni ska se en pjäs om en bitter
människa. Grattis, vilken
toppenkväll ni ska få!"

De bortglömda hjältarna är en pjäs som tar avstamp
i den svenska vardagen. Den handlar om kampen
för ett jämlikare och rättvisare samhälle och om att
finna mod, hopp och ork i en tuff verklighet. De
bortglömda hjältarna är en föreställning om den
andra halvan av världens befolkning. Den halvan
som arbetar dubbla pass för mindre lön, tar
huvudansvar för hem och familj och någonstans
ändå finner kraft att kämpa för något större.

Tage Granit är något så ovanligt som en fri teater
som drivs av tre kvinnor som gör lite som de…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2016-05-13, Stockholm, teater Pero kl 19

Konstnärligt team: Susanne Lindberg: manus och regi

Gage
Kostnad
18 000 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Ulrika Lindberg, Anna Marking

och Sebastian Sporsén

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

19 19

19 19



Det skvallrande hjärtat och andra
berättelser av Edgar Allan Poe
Teater / Musikteater

Suggestiv skräckteater utifrån
Edgar Allan Poes dikter och
noveller. Musik och
ljudlandskap utgör en bärande
del.

Suggestiv skräckteater

Bananteatern och scenkonstkollektivet Terra Nullius
tar sig an den klassiska senromantikens
skräckmästare och stilbildare – Edgar Allan Poe. Ett
axplock av hans allra bästa historier iscensätts, Det
skvallrande hjärtat, Huset Ushers fall och fler därtill.

Vår rädsla för förändring, för det okända och för vårt
eget innersta bildar teman för detta allkonstverk.
Videoprojektioner och suggestiva ljudlandskap
hjälper oss att tränga in i de inre landskap som hör
själens skuggsida till.

Producent:
Bananteatern
http://www.bananteatern.se

Kontaktperson:
Björn Dahlman
Bjorn@bananteatern.se
0733129646, 0733129646

Föreställningens längd
0 h 50 min

Turnéperiod
11 Nov 2017 - 21 Dec 2019

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2017-11-11, Uppsala

Konstnärligt team: Björn Dahlman - regi

Stefan Sandberg - musik/ljuddesign

Magnus Zetterberg - musik/ljuddesign

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Gage
Gage
8 000 kr (Giltigt: 2018-08-31 till

2018-08-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Björn Dahlman 

Stefan Sandberg

Teknik
Spelyta: 4 x 4 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

20 20

20 20



Doktor Glas
Klassiker / Teater

En helt ny dramatisering av
Hjalmar Söderbergs bok som
rönt stor framgång sedan
premiären 28 november 2015.
Monologen koncentrerar sig på
människans ensamhet och
läkarens dilemma mellan plikt
och moral.

Utdrag ur Recension från kulturdelen.com:
”Ensam på scen, med bara fyra stolar och ett bord i
45 minuter. En prestation av format, bara det.
Det är en rak och koncentrerad berättelse de har
åstadkommit. Den lägger hela fokuset på doktor
Glas möte med den unga hustrun till pastor
Gregorius och den plan doktorn sedan fullföljer för
att ta livet av den förhatlige pastorn.

Ett berömvärt initiativ som förhoppningsvis kan ge
många nya och lite yngre teaterbesökare chansen att
upptäcka en av de svenska klassikerna.”

Producent:
Lasse Forss

Kontaktperson:
Lasse Forss
lasse.v.forss@hotmail.com
0705301102, 0705301102

Föreställningens längd
0 h 45 min

Turnéperiod
4 Feb 2019 - 29 Jan 2021

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 100

Premiär: 2015-10-16, Örebro

Konstnärligt team: Lasse Forss, Jens Remfaldt

Gage
Dr Glas
8 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Lasse Forss

Teknik
Spelyta: 4 x 4 meter

Takhöjd (m): 4
Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 4 / 1

Andra lokalkrav: önskvärt 5x5 m

spelyta

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-28

21 21

21 21



Producent:
Uppsalas Fria Teater
http://www.uppsalasfriateater.com

Kontaktperson:
Andrea Geurtsen
info@uppsalasfriateater.com
0707137750, 0707137750

Föreställningens längd
1 h 15 min (inkl 15 min paus)

Turnéperiod
4 Sep 2018 - 5 Jun 2020

en fantastisk liten KABARET
Komedi/fars / Musik

En fantastisk, liten KABARÉ
med Mats Tielman Lindberg
och Andrea Geurtsen.

"Vi ger er makalösa nummer,
nakna damer och falsk
marknadsföring!"

Mats och Andrea driver Uppsalas Fria Teater och är
skådespelare med musikal, teater, mim och sång i
sitt bagage.

De har tillsammans satt ihop en timmes teater,
musik och konster i klassisk kabaréform ( Jaques
Brel, clown, trolleri och Shakespeare) som passar på
de små och alternativa scenerna. 

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2018-05-04, Torsåker

Konstnärligt team: Andrea Geurtsen

Mats Tielman Lindberg

Gage
Pris:
8 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Andrea Geurtsen

Mats Tielman Lindberg

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Flexibel spelyta

(önskvärt 2 m speldjup, 3m

takhöjd och något extra utrymme

bakom eller åt sidorna för snabba

klädbyten ) 

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

22 22

22 22



En frid(a) för själen
Musikteater / Show

I

musikteater-föreställningen
”En frid(a) för själen” tolkar
Anna Bromee Anni-Frid
Lyngstads musik från 60-talet
till nu.
Den första i sitt slag - godkänd
av Frida själv - hade urpremiär i
hennes hemstad Torshälla 28
mars 2018
I regi av Gunilla Nyroos.
"Roligt, underhållande &
rörande om livet & Lyngstad",
skrev EskilstunaKuriren om
premiären.
Frida är högaktuell i & med
ABBAs musikaliska comeback i
december 2018 & bio-succén
"Mamma Mia 2".

…

Producent:
Anna Bromee Produktion
http://www.annabromee.se

Kontaktperson:
Anna Bromee
info@annabromee.se
0707741732, 07077417232

Föreställningens längd
1 h 11 min

Turnéperiod
28 Mar 2018 - 31 Dec 2019

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-03-28, Torshälla

Konstnärligt team: Anna Bromee (manus & medverkan)

Gunilla Nyroos (regi-öga)

Lill Lindfors (manus-bollplank)

Babben Larsson (manus-bollplank)

Jocke Niehoff (musiker / arrangör)

Rigmor Bådal (musiker / arrangör)

Emil Ernebro (musiker)

Gunnar Sandevärn (musiker)

Roine Johansson (musiker)

Bo Karlsson (musiker)

Sara Nordenberg (sångcoach)

Henry Alarçon (koreograf)

Gage
Föreställning inkl. teknik &
tekniker
11 000 kr (Giltigt: 2018-12-31 till

2018-12-31) Ex. moms 6%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Anna Bromee.

Teknik
Spelyta: 4 x 2,5 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Andra lokalkrav: …

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

23 23

23 23



Producent:
Anna-Lena Hemström
http://www.annalenahemstrom.se

Kontaktperson:
anna-lena hemström
mail@annalenahemstrom.se
0708-288316, 0708-288316

Föreställningens längd
1 h 3 min

Turnéperiod
25 Apr 2019 - 31 Dec 2019

ETT JÄVLA SOLSKEN
Teater / Musikteater

En musikalisk
teaterföreställning om Ester
Blenda Nordström, en av 1900-
talets mest fascinerande
kvinnor.

Ester Blenda var äventyrare och journalist. Hon
utforskade världen, rökte pipa och körde motorcykel
i en tid när kvinnorna gick i långklänning och ännu
inte fått rösträtt. Föreställningen är en dramatiserad
version av Fatima Bremmers bejublade biografi
som hon erhöll Augustpriset för 2017.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2019-04-25, Visby

Konstnärligt team: Lotta Grut (dramatisering), Bengt Mulle Holmqvist

(musik), Karin Kickan Holmberg (regi) & Anna-Lena Hemström

(skådespeleri/sång).

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
I gaget ingår: ljud, ljus och
tekniker som kör
föreställningen.
14 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Anna-Lena Hemström & Bengt

Mulle Holmqvist

Teknik
Spelyta: 4 x 3 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

24 24

24 24



Frieda x 3
Teater / Ny scenkonst

Ett

poetiskt, rörelsebaserat och
humoristisk scenverk om
konstnären Frida Kahlo. Baserat
på hennes brev och konst.
Skärvor av ett liv, ett
konstnärskap. Om att leva med
smärta och ofrivilliga
barnlöshet.

Frieda x 3 ett vackert, smärtsamt och visuellt
scenverk om en av historiens största konstnärer, ett
fritt porträtt av Frida Kahlo; personen och konsten,
framfört av tre skådespelerskor. Frieda x 3 är också
ett samtal om att leva med smärta och barnlöshet.

Scenspråket är surrealistiskt, humoristiskt och
nattsvart. Kroppen står i fokus med all sin banalitet,
mjukhet och tyngd. De icke förskönade rörelserna
berättar om sprickor och tillkortakommanden, om
kroppen som boja och längtan efter full
funktionalitet. Den svarta komiken finns med som
ett andrum

Producent:
Scenkonstkompaniet Viva

Kontaktperson:
Dasha Nikiforova
scenkonstkompanietviva@gmail.com
0733427272, 0703078113

Föreställningens längd
1 h 15 min

Turnéperiod
2 Jan 2019 - 30 Jun 2021

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-09-08, Stockholm, C.Off

Konstnärligt team: Manus: Ensemble (fritt efter Fridas Kahlos brev och

dagbok)

Regi/koreografi/scenografi: Dasha Nikiforova

Dramaturg: Elsa Berggren

Kostymdesign: Matilda Forssblad

Ljuskonsultation : Hannele Philipson

Kompositör: Emma Augustsson

Maskör: Elena Nikiforova 

Snickare/konstruktör: Sergij Marian

Producent: EvaMaria Oria, Dasha Nikiforova

På scen: EvaMaria Oria, Naida Ragimova, Dasha Nikiforova

Har offentligt bidrag: Ja

Regionalt bidrag

Gage
Pris/föreställning
18 000 kr Ex. moms 6%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

2: a fst samma dag
15 000 kr Ex. moms 6%

Medverkande
EvaMaria Oria, Naida Ragimova,

Dasha Nikiforova

Teknik
Spelyta: 9 x 8 meter

Takhöjd (m): 4
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-31

25 25

25 25



Producent:
Brita Björs Produktion
http://www.britabjors.se

Kontaktperson:
Brita Björs
brita@britabjors.se
0762524536, 0762524536

Föreställningens längd
0 h 50 min

Turnéperiod
1 Apr 2019 - 31 Dec 2020

Folkmusikens Queen B
Musik / Ny scenkonst

En exposé i kärlekssorg, en
hyllning till moderskapet, en
fanfar för hemlängtan.
Brita Björs ikläder sig rollen
som Folkmusikens Queen B.
Hon tolkar världsartisten
Beyoncé fast via folkmusik,
folkdräkt, folkdans och
allmogekultur. Folkmusikens
Queen B är en egensinnig
soloföreställning som tilltalar
såväl äldre
hembygdsmänniskor som
yngre hipsters.

Gamla folkvisor i moderna arrangemang som
speglar Beyoncés tematik, danssteg som flörtar med
både folkdans och Beyoncé-koreografi, kostym
inspirerat av folkdräkt som för tankarna till en
Beyoncé-kollektion, allt inramat av maffiga
projektioner och ljussättning, en maxad allmoge-
show för samtiden!

"Upplev henne om ni kan. Lantbrukstjejen från
Helsingland har omstöpt en popdrottning på sina
egna villkor i en kompakt version av Beyonces
album 'Lemonade'. Kärlek, otro, moderskap och
rötter. Knallrosa strumpbyxor och lite knätofsar där
bak liksom. Koreografi, rekvisita, film och tanke: Allt
är så bra. Sårigt,…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 200

Premiär: 2017-08-18, Malmö

Konstnärligt team: Produktion: Brita Björs i samarbete med Shake it

Collaborations

Idé & på scen: Brita Björs

Musik: Brita Björs

Regi/koreografi: Tove Sahlin/Shake it Collaborations

Kostym/rekvisita: Ida Björs

Ljus/scen: Josefin Hinders

Film/foto/trailer: Max Tellving

Projektioner: Alex Pacheco

Mixningskonsult: Lotta Wenglén

Premiären 2017 möjliggjordes med stöd från Region Skåne, Malmö Stad,

Konstnärsnämnden.

Gage
Turnéföreställning
15 000 kr (Giltigt: 2019-11-17 till

2019-11-17) Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Vid köp av flera föreställningar
än en
12 500 kr (Giltigt: 2019-11-17 till

2019-11-17) Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Brita Björs

Teknik
Spelyta: 5 x 4 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

26 26

26 26



Fruentimrets försvar
Alternativa spelplatser / Teater

En

berättarföreställning om
Hedvig Charlotta Nordenflycht.

När Rousseau skrev att han inte tyckte att kvinnor
lämpade sig för akademiska sysslor blev Hedvig
Charlotta Nordenflycht så arg att hon bestämde att
skriva en hel diktsamling till kvinnans försvar. 
”Nog länge har vårt kön i mörker blivit stängt, 
Naturens fria bud av tvång och Dumhet vrängt, 
Men hennes jämna lag sin ordning aldrig byter. 
Den ädla drift hon ger allt hinder genombryter: 
Hon icke bunden är av konstens tyranni- 
Hon ofta kvävas kan men aldrig dödad bli.” 
Hedvig Charlotta Nordenflycht räknas till en av
Sveriges främsta poeter. Hon var orädd och vågade
sätta sig upp mot etablissemanget. Hon lyckades
med sin personliga stil som kom rakt inifrån hjärtat
skapa en ny genre och bryta mark där ingen kvinna
tidigare haft framgång. Men priset var högt! Hon fick
kämpa otroligt hårt för att lyckas. Ofta tvingades hon
svika sina ideal och sin heder. 
Trots stora framgångar i sitt författarskap kantades
hennes liv av stora sorger och livstragedier. 
Fruntimrets försvar är en händelserik och
spännande berättarföreställning med musikaliska
inslag om en kvinnlig författares liv på 1700-talet

Producent:
Musikteatern
http://www.musikteatern.se

Kontaktperson:
Harleen Kalkat
info@harleen.se
070-4764415, 070-4764415

Föreställningens längd
0 h 50 min

Turnéperiod
31 Aug 2018 - 31 Aug 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2017-06-20, Ljungby

Konstnärligt team: Harleen Kalkat

Magnus Karlsson

Gage
Fruemtimrets försvar
6 000 kr (Giltigt: 2020-09-01 till

2020-09-01) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Harleen Kalkat

Teknik
Spelyta: 4 x 4 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

27 27

27 27



Producent:
Cecilia Frode
http://www.ceciliafrode.se

Kontaktperson:
Cecilia Frode
info@ceciliafrode.se
+46704568410, +46704568410

Föreställningens längd
1 h 15 min

Turnéperiod
27 Sep 2019 - 28 Sep 2020

Från det blå skåpet
Musikteater

"Från det blå skåpet" - ett
jazzigt musik-poetiskt
tidsdokument. 
Ett Frodiskt reflekterande där
såklart humorn och musiken
har sin självklara plats mitt i
alvaret.

Med hjälp av musik, sång & text försöker Cecilia
Frode åstadkomma ett Ingenmansland där det blir
tydligt att "Från det blå skåpet" angår oss alla.
Tidigare i en sakral version med musik från
renässansens dagar, nu i denna version lutar dig
Cecilia mot jazzens sväng.
Frustrationen över att känna sig dum och dålig för
att man inte förmår eller förstår. En varm svängig
famn att ofamnas av.

Foto: Tor Raswill

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 500

Premiär: 2017-09-27, Kristianstad

Konstnärligt team: Manus & medverkan: Cecilia Frode

Gage
Föreställningen, tekniker &
teknik.
35 000 kr (Giltigt: 2020-05-31 till

2020-05-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Cecilia Frode + musiker

Teknik
Spelyta: 5 x 3,5 meter

Takhöjd (m): 3,5

Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Krav helt mörkt

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

28 28

28 28



Producent:
VÄSTANÅ TEATER
http://www.vastanateater.se

Kontaktperson:
Jon Stinnerbom
jon@vastanateater.se
0727346577, 0727346577

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
1 Feb 2019 - 31 Dec 2019

"Fröken"
Teater

Fröken, ur Hjortronlandet, av
Sara Lidman
Musik och berättande av
Magdalena Eriksson och Alva
Granström
Regi av Leif Stinnerbom

Västanå Teater presenterar en berättelse i ord och
ton med Magdalena Eriksson och Alva Granström,
två unga folkmusiker som tagit upp berättandet som
levande och självklar del i sitt musicerande
konstnärsskap.

I sin roman Hjortronlandet berättar Sara Lidman
om tre slag av vägfarande som då och då gästar den
norrländska lilla byn Ön för ett dygn. Det är lodarna,
nasarna och resandefolket. Den som oftast kommer
är Fröken, eller Strömberg som han egentligen
heter. En omanlig, svassande fågel som byns
befolkning drev skoningslöst med.

Fröken är en levnadskonstnär, en konstnärsfigur
med flera talanger, men han bär på en mörk
historia.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2019-02-01, Rackstadsmuseet, Arvika

Konstnärligt team: Ur Hjortronlandet, av Sara Lidman

Regi och manus: Leif Stinnerbom

Kostym: Inger Hallström Stinnerbom

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Gage
Kostnad
14 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Magdalena Eriksson

Alva Granström

Teknik
Spelyta: 4 x 3 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

29 29

29 29



Producent:
Kulturaktörerna
http://www.kulturaktorerna.se

Kontaktperson:
Jocke Gustavsson
jocke@kulturaktorerna.se
0768954754, 0768954754

Föreställningens längd
2 h 15 min (inkl 25 min paus)

Turnéperiod
22 Apr 2019 - 1 Dec 2019

Fröken Julie - musikalen
Musikteater / Ny scenkonst

EN GRIPANDE NYSKRIVEN
MUSIKAL!
En av världens mest spelade
pjäser, skriven av August
Strindberg 1888. Pjäsen är galet
aktuell fortfarande och vi i
Kulturaktörerna har med vår
egen konstnärlighet valt att ge
ett rättvist, eldigt och
musikaliskt liv i den 2019.

Handlingen utspelar sig på Strindbergs tid, men i en
lyxigare förpackning med inspiration från
steampunk-modet.

Viktigt för oss är att inte göra en orättvis tolkning av
originalet. Därför har vi varsamt bearbetat manuset
så att det fortfarande innehåller Strindbergs anda.

Musikalen är oerhört gripande och innehåller alla
känslor mellan hat och kärlek, samt tunga hjärtan
där man tvingas vara brutalt ärlig mot sig själv.

Med bland annat rockiga låtar och storslagna
ballader vill vi lyckas beröra en bred publik.

Välkomna!

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2019-04-12, Linköping

Konstnärligt team: …
Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Gage
VÅR FÖRESTÄLLNING
20 700 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Rebecka Dellskog

Anders Gustavsson

Jessica Stendahl

Louice Ottosson…

Teknik
Spelyta: 6 x 6 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 32 A

Övriga elkrav: Även vanliga

eluttag till vår teknik behövs.

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2

Andra lokalkrav: Föreställningen

gör sig bäst på teatrar som…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

30 30

30 30



Producent:
Malin Morgan
http://-

Kontaktperson:
Malin Morgan
malin_morgan@yahoo.se
0733300929, 0733300929

Föreställningens längd
1 h 15 min

Turnéperiod
1 Jul 2018 - 23 Oct 2018

GLAPPET i huvudet på vemsomhelst. Om
idiotin med intelligens inkl svaret på allt.
Teater

En allvarligt humoristisk och
mycket informativ föreställning
om hur svårt det är att vara
människa i nutiden och om hur
vi löser alla våra problem.

Vad sa publiken?

”Det var helt klart den bästa och mest relevanta
föreställning jag sett på mycket länge; känns som
något alla borde ta del av.”Jens

”En intelligent o rolig föreställning!! Underbart!”
Niclas

”Malin Morgan är en egensinnig och sann konstnär.
Jag vill följa allt hon gör.” Josefin

”Jag blev så berörd. Det var så...skarpt och vackert
och renande på något sätt.”Therese

”Fruktansvärt otäckt, roligt och så vansinnigt
tänkvärt. Jag måste hem och tänka.”Jimmie

”Så bra detta var!! Det har gått en vecka och jag
tänker fortfarande på det, det är märkligt, jag brukar
inte tycka om teater.”Jörgen

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 250

Premiär: 2019-02-22, 18.30 Folkteatern i Göteborg 

Konstnärligt team: Malin Morgan med stöd av Konstnärsnämnden

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Gage
Föreställning
12 000 kr (Giltigt: 2019-08-30 till

2019-08-30) Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Malin Morgan

Teknik
Spelyta: 1 x 4 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: 1 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

31 31

31 31



Producent:
Humor Musik & Allvar -
produktion
www.humormusikochallvar.nu

Kontaktperson:
Cecilia Kyllinge
cecilia@kyllinge.se
076-2393336, 076-2393336

Föreställningens längd
1 h 40 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
4 Feb 2019 - 31 Dec 2020

Hallå! Någon hemma?
Musik / Stand up

Cecilia Kyllinge med bandet
"Utan Tvekan"

En ovanlig musikshow om en
rätt vanlig människas liv

Om det okända och det vanliga. Om kvinnligt,
manligt och relationer. Drömmar, magi och
förhoppningar. Svek och framgångar och om att
leva livet fullt ut. 
... Även lite om dolda motorvägar, humlor och
jantelag...
... Och allt möjligt annat som kan skrämma och
fascinera...

Lysande, genialisk och brilliant stand up och nästan
överdrivet bra låtar (Glömde jag säga att showen
även handlar om ödmjukhet och att tro på sig
själv?...)

Cecilia Kyllinge och Utan Tvekan (fyrmannaband)

Bra sväng, härliga rytmer, vacker stämsång och
sångtexter som berör.
Text och Musik: Cecilia Kyllinge

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Konstnärligt team: Cecilia Kyllinge

Gage
Föreställningens kostnad
19 000 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Paketpris
22 500 kr (Giltigt: till 2019-12-31)

Ex. moms 0%

Medverkande
Cecilia Kyllinge

Fia Viktorsson

Elisabeth Berglund

Anders Larm

Jan-Olof Jonsson

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

32 32

32 32



I Glömskans Land
Teater

Det är brutalt, gripande och
humoristiskt.

På scen möter vi tre öden, med erfarenheter från ett
krigsdrabbat Europa, som i ett vindlande samtal klär
av varandra livslögn efter livslögn. Föreställningen –
som bygger på två reportageböcker av Ylva Herholz
– är baserad på verkliga händelser och verkliga
människoöden.

Med utgångspunkt från det som hände på 30-talet –
med rasism, intolerans och där grupper ställs mot
grupper – vill vi med vår scenkonstföreställning I
Glömskans Land diskutera det som händer i dag. Vi
går av allt att döma mot en värld med ökade klyftor,
med en nationalism som brer ut sig och därmed en
allt starkare polarisering mellan människor. 
Dramat berör totalitarism och hur förföljelse och
diskriminering – såväl den i vår nutid som den i vår
historia, såväl den i Sverige som i andra länder –
drabbar individer och grupper. 

Producent:
Scenkonstgruppen
http://www.scenkonstgruppen.se

Kontaktperson:
Nadja Franke
info@nadjafranke.se

Föreställningens längd
1 h 30 min

Turnéperiod
1 Feb 2019 - 19 Jun 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2019-01-25, Stockholm

Konstnärligt team: Föreställningen bygger på två reportageböcker av Ylva

Herholz och är dramatiserade av Patrik Franke

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Gage
I glömskans land
12 000 kr (Giltigt: 2019-06-28 till

2019-06-28) Ex. moms 6%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Anki Larson

Susanne Gunnersen

Gunilla Wiklund

Nadja Franke

Teknik
Spelyta: 5 x 4 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

33 33

33 33



I LOVE CHRIS
Komedi/fars / Ny scenkonst

"
I

LOVE CHRIS
FÖRKROPPSLIGAR SOCIAL
SKAM"

"Sylvia Rauan har skrivit en
komisk monolog om att vara
konstnär 2018 och om hur
manliga strukturer förminskar
kvinnor och får dom att
förödmjuka sig. Titeln är en
parafras på Chris Kraus
feministiska roman "I Love
Dick" som diskuteras i pjäsen
och till sist blir karaktären Sylle
Chris, var utsatthet blir nästan
outhärdlig"

"Metateater på högsta nivå om
hur man försöker få ett jobb."

"Hon blir ett eko av sin tid"

Producent:
SylviaRauanProduction 

Kontaktperson:
Sylvia Rauan
sylvia.rauan@gmail.com
0046 709689205,
0046709689205

Föreställningens längd
1 h 10 min

Turnéperiod
1 Jun 2019 - 29 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2018-09-15, Stockholm

Konstnärligt team: Sylvia Rauan, Birgitta Egerbladh, Ulrika Malmgren, Simon

Norrthon, Emelie Smeds, Zofi Lagerman, Maria Geber, Patricia Svajger, Björn

Nilsson, Roger Mikander

Gage
Gage
15 000 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 6%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Tova Magnusson, Cilla Thorell,

Simon Norrthon, Vanessa Baird,

Mette Hellenes, Anneli Dufva,

Carina Jingrot

Teknik
Spelyta: 5 x 5 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-12-17

34 34

34 34



Producent:
Teater Tropos
http://www.teatertropos.se

Kontaktperson:
Conny Petersén
conny@teatertropos.se
070-521 07 16, 070-521 07 16

Föreställningens längd
1 h 30 min

Turnéperiod
31 Aug 2018 - 31 Dec 2020

Identitet Normalitet HBTQ
Föreläsningar / Teater

En kombination av föreläsning
och teater, där fakta fördjupas
med fiktion.

Produktionen har skapats efter reaktioner och
publiksamtal i samband med föreställningen It´s all
too beautiful, om hälsa, kön och identitet. Fler vill
förstå HBTQ och särskilt Trans och Queer.
Samtidigt upplevs ämnet abstrakt för de som saknar
personlig erfarenhet. Vi talar först om normalitet
och begreppet normkritik för att sedan gå in i
fiktion. Med film och teater ger vi publiken en story
som rör en av vår tids mest brännande frågor. Vem
får jag vara och hur är jag stark när mitt normbrott
möts med oförståelse.
Sedan blir vi konkreta gen. Baskunskaper i trans och
könsidentitet, begrepp och hbtq-historia, innan
dramatiken åter tar scenen beslag. Det blir en stark
uppgörande teaterscen som startar i realism och
slutar i poesi. 
Även den föreläsande delen hålls av skådespelarna
som också välkomnar publiken att bryta in med
frågor. Vi strävar efter det öppna, tillåtande samtalet
mellan scen och salong.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-05-07, Västerås

Konstnärligt team: Idé och innehåll Lina Petersén, Conny Petersén

Manus Conny Petersén

Regi teater/film Mathias Wiik…

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Upp till hundra personer
8 800 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Abonnerade små grupper < 30
4 800 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Lina Petersén

Conny Petersén

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Vi använder

projektor som vi har med oss.

Lokalen behöver en duk eller

en…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

35 35

35 35



Producent:
XTC Productions AB
http://www.xtc-
productions.com

Kontaktperson:
Catherina Wahlberg
nina@xtc-productions.com
08-7492506, 073-6376390

Föreställningens längd
1 h 40 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
1 Feb 2018 - 29 May 2020

Imitera! solo med Anders Mårtensson
Musik / Show

Imitera! solo
Nu är Anders Mårtensson
tillbaka med alla sina träffsäkra
imitationer. 2012 turnerade
Anders i Riksteaterns regi med
föreställningen Imitera! som
uppmärksammades i TV4 och
spelades i hela landet. Vi har
sett honom i Kristallenbelönade
humorprogrammet Partaj och
även i Solsidan senaste
säsongen. Nu är han här med
uppdaterad föreställning med
både gamla och nya figurer och
vässande texter.

Imitera! solo
Nu är Anders Mårtensson tillbaka med sin
succéföreställning! Vi får möta alla hans figurer och
personer från förr och nu. Tommy Körberg, Kalle
Moraeus, Cornelis, Lasse Berghagen är några av de
som gestaltas med glimten i ögat, med både humor
och allvar och ibland kusligt likt..! "Gestaltningen av
Körberg var magnifik!" - Alekuriren", "Likheten är
slående" - GT, "Minnesvärda imitationer som
värmer rakt in i hjärtat! Cornelis är klockren!"
Folkbladet

Underbara imitationer. Med…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Konstnärligt team: Anders Mårtensson, Anders Wällhed

Gage
Gage
15 500 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Anders Mårtensson

Teknik
Spelyta: 4 x 3 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Ljudanläggning

är inkluderat i arvodet för lokaler

upp till 250 personer.

Arrangören står för scenljus på

plats.

Arrangören står för…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-02-04

36 36

36 36



Producent:
Camilla Åström
http://www.camillaastrom.se

Kontaktperson:
Camilla Åström
info@camillaastrom.se
0707414219, 0707414219

Föreställningens längd
0 h 55 min

Turnéperiod
4 Sep 2018 - 30 Jun 2020

"Jag vill möta livets makter vapenlös"
Musik / Poesi

"Jag vill möta livets makter
vapenlös" - Karin Boyes
kraftfulla dikter i ny och själfull
musikalisk skrud.

Möt Boye och hennes diktning i innerliga och
pricksäkra musikaliska tolkningar av Petra
Haraldson, piano/sång, och Camilla Åström,
dragspel/sång. Ett personligt urval med en stark
ådra av både vemod och mod. Musiken och sången
ackompanjerar, förstärker och tillför helt nya och
överraskande dimensioner till texternas redan
kraftfulla uttryck.

”Jag vill möta livets makter vapenlös” innehåller
tonsatta dikter, berättelser och brev; texter av och
om Karin Boye. Konserten är ca 55 minuter lång,
eller enligt ö.k.

Karin Boye berör. Hennes poesi känns märkligt
aktuell i vår tid. Inte sällan handlar den om hur lika
vi människor egentligen är, om att vi i grunden delar
samma existentiella livsvillkor. Dikter om
förundran, rädslor, längtan, mod och trots. Dikter
om träd och stjärnor. Tidlöst vemod, passion och
hopp. Alltid med en starkt och djupt klingande,
känslig egen ton.

Konsertföreställningen "Jag vill möta livets makter
vapenlös" är bokningsbar t o m minst vt 2020,
datum/perioder enligt ö k.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 300

Konstnärligt team: Camilla Åström

Petra Haraldson

Gage
Totalpris inkl resa och boende
16 000 kr (Giltigt: 2020-06-30 till

2020-06-30) Ex. moms 0%

2:a konsert samma dag
4 000 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Camilla Åström

Petra Haraldson

Teknik
Spelyta: 5 x 4 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav:
Parkeringsmöjlighet i anslutning

till lokalen.

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

37 37

37 37



Konspiration!
Musikteater

Det är valår. Två journalister
skapar en ny konspirationsteori
som antyder att våra
mobiltelefoner är avlyssnade av
den svenska regeringen. De vill
få hela Sverige att tro på
konspirationen men det
hemliga slutmålet är att göra en
TV-dokumentär som skapar
debatt om varför vi tror på
konspirationsteorier. 

De tappar kontrollen över sin skapelse som sprids
lavinartat och vi får följa bygget steg för steg. När de
ska visa sin avslöjande TV-dokumentär har
konspirationen kapats av krafter som är mörkare än
de kunnat ana.��

Konspiration! är en ny föreställning av Musikteater
Unna som med scenberättande, gestaltning,
levande musik och ljuddesign berättar om
konspirationsteorier, ett fenomen som lockar såväl
unga som vuxna.

I samband med föreställningen erbjuder vi en
timmes workshop på temat.

Producent:
Musikteater Unna
http://www.musikteaterunna.se

Kontaktperson:
Anna Holmlin Nilsson
anna@musikteaterunna.se
0707526445, 0707526445

Föreställningens längd
1 h 10 min

Turnéperiod
17 Dec 2018 - 20 Dec 2019

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 120, 60, 30

Premiär: 2018-12-15, Västerås

Konstnärligt team: Johan Theodorsson dramatiker

Anders Peev kompositör

Abbi Patrix, regissör

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Gage
Pris för 1 föreställning
15 000 kr (Giltigt: 2019-06-30 till

2019-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Klassrumsföreställning 
9 000 kr (Giltigt: 2019-06-30 till

2019-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Klassrumsföreställning 2
samma dag
6 000 kr (Giltigt: 2019-06-30 till

2019-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Johan Theodorsson,

manusförfattare, berättare,

skådespelare

Ann-Charlotte Franzén,

berättare, skådespelare

Anders Peev, kompositör,

ljudkonstnär, musiker

Teknik
Spelyta: 4 x 4 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

38 38

38 38



Producent:
Göteborgs Dramatiska Teater
http://www.goteborgsdramatiska.se

Kontaktperson:
Robin Pohlstrand Björkman
info@goteborgsdramatiska.se
031120202, 0707307123

Föreställningens längd
1 h 10 min

Turnéperiod
11 Sep 2017 - 30 Apr 2020

Kriget har inget kvinnligt ansikte
Alternativa spelplatser / Teater

Vad lär vi av krigens vittnen? 
Nobelpristagaren Svetlana
Aleksejevitjs skakande
reportageroman Kriget har
inget kvinnligt ansikte sätts nu
upp i bearbetning av Malin
Lindroth. 

De var piloter, stridsvagnsförare, spanare och
prickskyttar – kvinnorna som stred i Röda armén,
sida vid sida med männen. Men till skillnad från
männen betraktades de efter kriget inte som hjältar,
utan bemöttes med misstänksamhet och inte sällan
med förakt. Så de teg. Tills Svetlana Aleksijevitj fyrtio
år senare började söka upp dem på fabrikerna och i
hemmen och bad dem berätta sin historia.

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 125

Premiär: 2017-02-17, Göteborg

Konstnärligt team: Svetlana Aleksejevitj, originalverk

Malin Lindroth, dramatisering

Erik Åkerlind, regi…

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Gage
Föreställning
12 000 kr Ex. moms 6%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
På scen:

Mia Eriksson,…

Teknik
Spelyta: 5 x 5 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Annat

Övriga elkrav: Trefas 16 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Flexibel

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

39 39

39 39



KVINNOR -en stört skön monolog med
Sofia Andersson
Alternativa spelplatser / Teater

Fyra kvinnor, fyra perspektiv.
En humoristisk och dramatisk
monolog med Sofia Andersson.

I pja
�
sen mo

�
ter vi fyra kvinnor i olika livssituationer.

De har alla fo
�
rlorat na

�
got, de har alla vunnit na

�
got.

De ka
�
mpar med kvinnorollen, sla

�
ss fo

�
r sina

identiteter, va
�
grar bli en del av ett samha

�
lle som

osynliggo
�
r dem. Fyra kvinnor. Mo

�
drar, fruar,

a
�
lskarinnor. Va

�
nner. Eller kanske nuckor? 

Med humor och svärta diskuteras bilden av kvinnan
i det moderna samha

�
llet. Allt fo

�
rankrat i samtiden,

fylld av #metoo, hbtq-fra
�
gor, stress, utbra

�
ndhet och

funderingar kring hur tusan en ska bete sig fo
�
r att

kunna leva ett vanligt, simpelt liv utan att ga
�
 so

�
nder.

"Kvinnor" blir en humoristisk monolog i två akter. 
Föreställningen kan även spelas i ett kortare
lunchteaterformat utan paus. 

Manus & regi: Martin Lindberg

Producent:
Teater SOJA
http://www.teatersoja.se

Kontaktperson:
Malin Berglund
malin@teatersoja.se
0703415151, 0703415151

Föreställningens längd
1 h 40 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
24 Feb 2019 - 31 Dec 2019

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 80

Premiär: 2019-02-23, Sundvall

Konstnärligt team: Martin Lindberg och Sofia Andersson

Manus: Martin Lindberg i samråd med Sofia Andersson

Regi: Martin Lindberg

Har offentligt bidrag: Ja

Regionalt bidrag

Gage
KVINNOR - en monolog i två
akter
10 000 kr (Giltigt: 2019-11-30 till

2019-11-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

KVINNOR - lunchvarianten
8 500 kr (Giltigt: 2019-11-30 till

2019-11-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Sofia Andersson

Teknik
Spelyta: 3 x 3 meter

Takhöjd (m): 2,4

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 0,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

40 40

40 40



Producent:
Friteatern
http://www.friteatern.se

Kontaktperson:
Eva Janstad
p.friteatern@gmail.com
070-5433143, 070-5433143

Föreställningens längd
2 h 15 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
15 Mar 2019 - 31 Dec 2019

Livets mening
Alternativa spelplatser / Teater

Om livet i en by, en karg utpost
långt från allfarvägarna, eller är
det alldeles nära? Om
livsavgörande beslut med
kärlek till bybor, teater och livet
självt i en salig och
hoppingivande röra. Spelas för
stora barn, ungdomar och
vuxna.

Om de två vuxna syskonen Kurre och Burre och
deras isvarma relation. Om ett par grånade
skådespelare som gett sig iväg på ännu en turne´. De
ska framföra en föreställning om livets mening.
Under föreställningens gång hinner verkligheten
ikapp dem. Deras privata livsresor sammanblandas
med pjäsens kärna. En större berättelse öppnar sig
därmed, om drömmar, längtan och kärlek till
teatern, livet, landsbygd.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 80

Premiär: 2019-03-15, Mellansverige

Konstnärligt team: Dramatiker och regissör: Martin Lindberg

Skådespelare: Mats Nolemo och Mary Stoor

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Dag 1, totalpris.
20 000 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 0%

Dag 2 i samma lokal, totalpris
15 000 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 0%

Medverkande
Mats Nolemo och Mary Stoor

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Övriga elkrav: Vi hörs om

förutsättningarna hos er.

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 2,5 / 0,5

Andra lokalkrav: Det ingår i

Friteaterns professionalitet att

anpassa sig till den lokal som

finns där människor vill ha teater.

Vi besöker er gärna på förhand.

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

41 41

41 41



Producent:
wecollective
http://www.wecollective.se

Kontaktperson:
Jilda Hallin
wecollectivez@gmail.com
0739389978, 0739389978

Föreställningens längd
0 h 40 min

Turnéperiod
16 Oct 2017 - 20 Dec 2019

LÅR
Dans / Performance

LÅR är en lekfull show där låren
hyllas, glittrar, fnittrar, känns
igen, ifrågasätter och är
självklara!

Låren är trötta på att hamna i skymundan, trötta på
känslan av att vara pinsamma och jobbiga. Låren
kan ändra form och storlek på ett sätt som ingen
annan kroppsdel kan. Låren kan hoppa, dallra, byta
riktning, vridas, skavas, skakas, kramas och brottas.
Nu är det lårens tur, lårens första dag, deras tid att
slå sig fria, komma fram, visa sin potential till
rörelse och utseende. Äntligen får de spela
huvudroll!

LÅR kan vara början på något, en tanke som väcks,
en känsla som känns igen, celluliter och skakningar
som är och bejakas. LÅR dansas av två dansare, fyra
lår, i takt till populärmusik. 

Föreställningen spelas från 12 år.

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 4-6, Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 70

Premiär: 2017-10-12, Malmö

Konstnärligt team: Jilda Hallin …

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
1 föreställning
12 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

2:a föreställning samma dag
6 000 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Jilda Hallin 

Lisa Nilsson

Teknik
Spelyta: 10 x 6 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: Annat

Övriga elkrav: 16A/32A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1

Andra lokalkrav: sviktande, ej

betong

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

42 42

42 42



MACBETH
Klassiker / Teater

Shakespeares drama MACBETH
i en vital, vibrerande,
närgången version som väcker
livsandarna.

Blanda en del "Game of
Thrones" med en del "Scener ur
ett äktenskap" tillsätt några
skopor "Fawlty Towers" rör om
under musik - så kanske
resultatet blir något i stil med
Macbeth signerad Svenska
Teatern Stockholm.

Kraftigt kryddigt kröningsdrama med Mord, Krig,
Svärd, Blod, Passioner, Relationer, Humor och
Existentiell ångest.

Macbeth är ett drama som innehåller en alldeles
särskild laddning. I brittiska teaterkretsar är dramat
omgärdat av mycket mystik och vidskepelse. Bara
att uttala namnen anses framkalla de förbannelser
som dramat innehåller. Macbeth och Lady Macbeth
brukar därför ges smeknamn som till exempel Mr
and Mrs M. Själva verket brukar benämnas "The

Producent:
Svenska Teatern - Stockholm

Kontaktperson:
Andreas Rodenkirchen
a.rodenkirchen@gmail.com
0702773307, 0702773307

Föreställningens längd
2 h 0 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
2 Sep 2019 - 22 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Konstnärligt team: Regi: Björn Melander

Gage
Gage
28 000 kr (Giltigt: 2018-09-03 till

2018-09-03) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Camilla Nyberg

Andreas Rodenkirchen

Arvid von Heland

Niklas Ejnar

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: 
Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

43 43

43 43



Producent:
TankeTank
http://www.illusionistensassistent.se

Kontaktperson:
Agneta Bertilson
info@producentakuten.se
0706718419, 0706718419

Föreställningens längd
0 h 40 min

Turnéperiod
27 Oct 2018 - 31 Dec 2019

MÄSTAR-Skräddaren
Teater

Mästar-Skräddaren kan ALLT!
Knyta skorna utan händer! 
Lösa kuben utan tänder! 
Trolla fram en korv ur örat!
Balansera på en spik
Volter, hjula och balett
Han kan svälja en servett
En helt vanlig rock ska väl inte
vara så svår att sy?
Man ska bara inte jobba när
man är hungrig!

Under Trollerifestivalen "Uppsala Magic and
Comedy" fick Kalle Nilsson frågan om han ville "läsa
en saga och trolla lite" på Uppsala Stadsteater. 
Han valde klassikern om Mäster Skräddare, ni vet
han som lovar att sy en rock men inte ens lyckas
göra en vante. 

Kalle Nilssons MÄSTAR-Skräddare kan verkligen
allt... utom att sy. Men han gör så gott han kan och
det blir faktiskt helt PERFEKT ändå (fast på ett helt
annat sätt!)

Allmänt
Åldersgrupp: 0-5 år, Förskoleklass - åk 3, Familj

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 60

Premiär: 2018-05-05, Uppsala

Konstnärligt team: Kalle Nilsson

Cecilia Lundh

Gage
Pris
6 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Kalle Nilsson

Teknik
Spelyta: 3 x 2 meter

Takhöjd (m): 2
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 0,5

Andra lokalkrav: Flexibel och

enkel föreställning som passar

nästan var som helst. Kul om

arrangören vill ordna en mysig

publikplats med t.ex. kuddar,

dynor och annat som gör att det

känns ombonat för barnen. En

sagohörna. Gärna några stolar för

vuxna bakom barnen.

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

44 44

44 44



Producent:
Anders Lerner

Kontaktperson:
Anders Lerner
anders.lerner@telia.com
0765692991, 0765692991

Föreställningens längd
1 h 20 min

Turnéperiod
31 Jan 2019 - 29 May 2020

Nästan människa - en slags föreställning
om livet, planeten och lite annat.
Teater

"Nästan människa 
– en slags föreställning om livet,
planeten och lite annat"

"Nästan människa" är en
svindlande resa från livets
ursprung till oss här och nu.
Vad är människan och vilka är
egentligen våra närmaste
släktingar? Hur har vi påverkat
allt annat liv på jorden?

En föreställning, en filosofisk
stand up, en föreläsning - vad är
egentligen Nästan människa -
mer än att vara en dryg timmes
underhållande teater? Det
måste nog upplevas för att
svara på den frågan.

”Nästan…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 200

Premiär: 2018-11-20, Västerås

Konstnärligt team: …

Gage
Gage
10 500 kr (Giltigt: 2019-06-28 till

2019-06-28) Ex. moms 6%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Anders Lerner

Teknik
Spelyta: 4 x 3 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Möjlighet att

projicera bilder på duk eller fond

nödvändig.

Möjlighet att röra sig i

publik/salong nödvändig.

Har spelats i teatercafé men

fungerar också i…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-31

45 45

45 45



PLAN B 
FOR UTOPIA

Age group
For ages 11+

Tour Area
The whole country

Performances per day
2

Artistic Team
Written, directed and choreographed by Joan Clevillé
Performers: Solène Weinachter and John Kendall
Costume and Set Design: Matthias Strahm
Lighting Design: Emma Jones
Dramaturgy Advisor: Ella Hickson

Duration
60 minutes with no interval

People Travelling
4

Touring Period
w/b 11 November 2019 and 
throughout 2020

Fee
£1500 plus travel, transfers 
accommodation and per diems at local rate

Technical Requirements

Floor space:  8x8m (ideal)
Flooring: Wooden sprung floor or similar 
(no concrete or stone floors)
Ceiling Height: 4m minimum
Support: 2 technicians
Technical set up: 8 hours
Get out: approx 1 hour

Joan Clevillé Dance also run an extensive programme of 
creative learning and wrap around activities for people 
of all ages and abilities.
Please contact us for full details or visit

www.joanclevilledance.com

You have a plan, and then you don’t. You have a dream, and 
then you wake up. You fall in love, and your heart gets broken. 
The question is: do you pick up the pieces and try again?

Plan B for Utopia explores the role that imagination and
creativity can play as a catalyst for change in our personal and
collective lives. Choreographer Joan Clevillé creates an intimate 
space for reflection where audience and performers can come
together to re-imagine the world.

“Despite the topic, the show is hilarious – and honest. It presents 
no easy answers, but the conclusion is bittersweet rather than 
sad. This thoughtful and perceptive show will haunt you for 
days.”  The Skinny

Nadja Dias, Executive Producer
Nadja@joanclevilledance.com

+49 179 7428931

Joan Clevillé, Artistic Director 
Joan@joanclevilledance.com
+44 7807 498529

46 46
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Producent:
Daniella Eriksson
http://www.daniellaeriksson.com

Kontaktperson:
Daniella Eriksson
daniellaeriksson@telia.com
0727196219, 0727196219

Föreställningens längd
0 h 30 min

Turnéperiod
16 Oct 2017 - 31 Dec 2019

RANUNCULUS
Dans / Performance

Ett drömlikt collage av livet.

I en delikat mix av kropp, känslor och nonsense
lyfter koreografen Daniella Eriksson frågor som rör
vår uppfattning om världen. Då hon bryter en stabil,
kontrollerad och explosiv koreografi med teatraliska
gester hypnotiserar hon publiken likt en giftig
blomma. 

Ett solo med starka konstraster som ger utrymme
för tolkning och reflektion. Ranunculus är ett intimt
möte mellan publik och performer och en förförisk
inbjudan till ett existentiellt landskap.

Allmänt
Åldersgrupp: Gymnasiet/ Unga vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2016-11-22, Berlin

Konstnärligt team: Koreografi och uppförande: Daniella Eriksson 

Gage
Föreställning 
8 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Daniella Eriksson

Teknik
Spelyta: 3 x 3 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

47 47
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Salong Vagina!
Teater

Vaginan,
fittan,
vulvan,
muttan,
musen,
snippan,

framstjärten.� Salong Vagina! är
en teaterföreställning som
handlar om det som både
skapat hatisk avsky och helig
dyrkan, det som tycks sakna
namn men har så många namn,
det som befinner sig ”där nere”.
Finns kvinnans könsorgan? Är
det ens ett riktigt könsorgan om
det inte är en penis?

En föreställning som på ett lekfullt sätt möter den
stigmatiserade, kvinnliga sexualiteten, tar tempen
på nutiden och utforskar vaginans kulturhistoria;
dess symboliska, vardagliga, vetenskapliga och
religiösa plats. En humoristisk föreställning som
passar både vuxna och ungdomar. Som
avdramatiserar ett känsligt ämne med målet att öka
publikens självmedvetande, hitta alternativ och
strategier och verka normkritiskt. Med sång, dans,
rörelse och humor utforskar vi normer och tabun.
Föreställningen kan med fördel spelas i samband
med den ordinarie sexualundervisningen, på
temadagar samt intregeras i ämnen som historia,
samhällsvetenskap, religion och svenska.

Producent:
Teater Sällskapet
http://salongvagina.se

Kontaktperson:
Ida Wallfelt
idawallfelt@hotmail.com
0707516095, 0707516095

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
13 Mar 2018 - 31 Dec 2019

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna, Familj

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 100

Premiär: 2017-12-07, Stockholm

Konstnärligt team: Ida Wallfelt 

Anna-Karin Håkansson

Ida Löfholm 

Liv Pettersson 

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
15000 
15 000 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Ida Wallfelt/Malin Karlsson

Anna-Karin Håkansson

Ida Löfholm

Teknik
Spelyta: 5 x 4 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Kan spelas i

klassrum el liknande, men

lämpar sig bäst på en teater eller

studio. 

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-08
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Scapins skälmstycken
Alternativa spelplatser / Teater

MolièreEnsemblen presenterar:
"Scapins skälmstycken"

I "Scapins skälmstycken" har Molière verkligen låtit
sig inspireras av Commedia dell'Artens form och
typgalleri. Vi får följa den klipske betjänten Scapin
som med svårslagen fantasi och påhittighet, och
med de fräckaste skälmaktigheter, försöker rädda
den unge Octave – vapendragaren Silvestres
fjompiga och självupptagna herre – från att bli
bortgift mot sin vilja. Han ska även tillsammans
med Silvestre rädda sin egen kortstubinade och
pubertale herre från sin faders önskan att gifta bort
också honom med en annan än den han älskar.
Under de kvicka skämtsamheterna finner vi som
alltid ett allvar, som i denna uppsättning ger en
känga mot statushets och snobberi, och en stark
röst för rätten att älska den du vill. I rollerna ser vi
bland andra Sara Turpin, Marcus Johansson och
Paula Sundberg. I regi av Amanda Klasa
Fornhammar. Premiär hösten 2019.

Producent:
MolièreEnsemblen
http://www.moliereensemblen.com

Kontaktperson:
Sara Hedman
producent@moliereensemblen.com
08-658 11 40 , 070-790 89 47

Föreställningens längd
2 h 0 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
30 Sep 2019 - 30 Sep 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Konstnärligt team: Amanda Klasa Fornhammar (regi och bearbetning)

Gage
Gage
24 000 kr (Giltigt: 2019-05-31 till

2019-05-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Sara Turpin, Marcus Johansson,

Paula Sundberg m.fl.

Teknik
Spelyta: 7 x 5 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: Inga

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

51 51

51 51



SELMAS SAMLADE VREDE
Teater / Musikteater

Högaktuell monolog om Selma
Lagerlöf. Arg, rolig och
berörande. Regisserad och
framförd av Görel Crona. Text:
Margareta Skantze.

Föreställningen kan beställas antingen som
monolog (55 minuter) eller som teaterkonsert med
flöjt och gitarr som ackompanjemang (75 minuter).
Kan spelas med paus.

Producent:
Görel Crona Produktion

Kontaktperson:
Görel Crona
gorel@gorelcrona.se
46 73 820 62 72, 46 73 820 62
72

Föreställningens längd
0 h 55 min

Turnéperiod
6 Mar 2019 - 31 Dec 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 250

Premiär: 2018-04-20, Lidköping

Konstnärligt team: Monologversionen:

Görel Crona (regi, skådespelare).

I teaterkonsertversionen även:

Anna Boman Hald på flöjt 

och Sabina Agnas på gitarr.

Gage
Spelarvode
15 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Görel Crona

Anna Boman Hald

Sabina Agnas

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

52 52

52 52



Producent:
MindFlyers Entertainment AB
http://www.mindflyers.se

Kontaktperson:
Sara Liljedahl
sara@bokastandup.se
08-51510120, 0735-107777

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
2 Apr 2018 - 31 Dec 2019

SHANTHI MED H
Komedi/fars / Stand up

I humorföreställningen
”Shanthi med H” tar komikern
Shanthi Rydwall-Menon med er
på en resa genom
mellanförskapets land och
gränsland. Hon är adopterad
från Indien, har en mamma
från Sverige och en pappa som
är halvindier. Hon växte upp
som den enda mörkhyade i sitt
område och har ett icke
svenskklingande namn. Ett
namn som dessutom ingen kan
stava till.
Hon ser sig själv som svensk
men gör andra det?

"Med på scenen" har hon även med sina närmaste
"vänner", diverse kändisar såsom Petra Mede,
Gudrun Schyman, Claire
Wikholm, Leif Gw Persson och Laleh och hennes
döda farfar som hon ofta frågar varför det är så svårt
att vara Shanthi med H.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Konstnärligt team: Shanthi Rydwall-Menon

Gage
Pris
10 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Shanthi Rydwall-Menon

Teknik
Spelyta: 2 x 2 meter

Takhöjd (m): 2,2

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

53 53

53 53



Stenar i Fickan
Teater

Vad händer när det stora
filmbolaget kommer till en liten
by i Dalarna för att spela in film.
Vems berättelse är värd att
berätta och kan man bli som en
statist i sitt eget liv? Följ med på
den allvarligt roliga berättelsen
om vägen till självkänsla och
egenvärde för den lilla
människan i periferin.

Broadwaysuccén till Sundborn

Marie Jones pjäs stenar i fickan har gjort succe
världen över och nu äntligen har den kommit till
Sundborn. Pjäsen tar ett både allvarligt och komiskt
grepp på frågor om polarisering mellan landsbygd
och storstad, om känslan av utanförskap på
landsbygden, om vem som har tolkningsföreträde
och om rätten till din egen berättelse. I Sundborns
Teaters uppsättning förflyttas handlingen till
Dalarna och Sverige 

Utifrån pjäsen Stenar i fickan vill vi i år belysa och
diskutera polariseringen…

Producent:
Sundborns Teater
http://sundbornsteater.se

Kontaktperson:
Jon Karlsson
jonkarlsson@me.com
0739810868, 0739810868

Föreställningens längd
2 h 15 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
3 Dec 2018 - 10 Jun 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Svealand, Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 200

Premiär: 2018-06-30, Sundborn

Konstnärligt team: Jon Karlsson, Mattias Åhlén,

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Föreställning dag 1
12 500 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Extra föreställningar efter dag 1
9 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Spela på dörr. Arrangör erhåller
procent på biljettintäkter enligt
överenskommelse
0 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Jon Karlsson, Mattias Åhlén

Teknik
Spelyta: 5 x 4 meter

Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Önskvärt inget

direkt dagsljus i lokalen

Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

54 54

54 54



Producent:
Stadra Teater/sommarscen,
vinterscen, turné
http://www.stadrateater.se

Kontaktperson:
Magnus Wetterholm
info@stadrateater.se
0587-31 13 05, 070-538 19 95

Föreställningens längd
2 h 25 min (inkl 25 min paus)

Turnéperiod
15 Aug 2017 - 15 Aug 2018

Sånger av Jacques Brel
Musikteater

Sånger av Jacques Brel – en
föreställning om kärleken,
döden, längtan, drömmar, sorg
och befriande humor baserad
på sångerna som är Brels
magiska värld. 

Magnus Wetterholm, med ett långt förflutet som
sångare av Brels odödliga chansoner, framträder i
den bejublade föreställningen Sånger av Jacques
Brel. En föreställning som blir ett äventyr genom 15
av Brels chansoner. Det är ett par timmars hisnande
resa där kärleken, döden, längtan, drömmar, sorg
och befriande humor går hand i hand. Publiken får
möta några av de stora sångerna, såsom
Amsterdam, Ne me quitte pas, De gamla, Mathilde.

Magnus bär fortfarande med sig denna varma starka
värld, den som är Brels universum enda sedan
premiären gick av stapeln på en krog i Malmö direkt
efter avslutad scenskola 1981. Idag varvas sångerna
av underhållande historier såsom resan till
Göteborg, om mamman som aldrig gav upp och om
den kloka morfadern som fanns i barndomen. Ja av
sånt som har hänt på vägen under livets resa.

I föreställningen medverkar de två storslagna
musikerna Jonas Abrahamsson och Anja
Strautmanis. Pianisten Jonas är en…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2017-07-21, Stadra Gård, Gyttop, Nora

Konstnärligt team: Magnus Wetterholm

Har offentligt bidrag: Ja

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Faktura
20 000 kr (Giltigt: 2018-08-15 till

2018-08-15) Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Magnus Wetterholm

Jonas Abrahamsson

Anja Strautmanis

Teknik
Spelyta: 4 x 4 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: 1 x 16 A

Övriga elkrav: Mic + ljudsystem

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 1,5 / 1

Andra lokalkrav: Välstämt piano

eller flygel på plats 

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-21

55 55

55 55



Producent:
Maria Arnadottir
http://www.detvarsomfan.se

Kontaktperson:
Maria Arnadottir
m.arnadottir@isbox.nu
0708253426, 0708253426

Föreställningens längd
1 h 30 min (inkl 15 min paus)

Turnéperiod
27 Jan 2019 - 30 Jun 2020

Så sant som det är sagt.
Teater

”Så sant som det är sagt” är en
nyskapande
berättarteaterföreställning, som
genom både komik, allvar och
eftertanke framförs i direkt
kontakt och dialog med
publiken. Med sitt livfulla
dramatiserande av historier,
skrönor och kåserier bjuder
Maria Arnadottir in till en
spännande berättarvärld i
gränslandet mellan fantasi och
verklighet, mellan sanning och
lögn.

Föreställningen ”Så sant som det är sagt” väver ihop
historier av ytterst olika härkomst och innebörd,
som alla handlar om vårt förhållande till sanning
och lögn.

Här finns till exempel en gammal historia som
handlar om hur en liten fjäder blir till fem hönor.
Den historien skrevs år 1852, men den handlar
faktiskt om opålitligheten i dagens
informationsflöde och våra tiders ”fake news”.

I en lägenhet på Sodenerstrasse i Berlin står en flygel
som har överlevt två världskrig och en enarmad
konsertpianist, samt använts som ett redskap för att
förtrycka en ung…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 200

Premiär: 2019-01-18, Ystad

Konstnärligt team: Maria Arnadottir

Gage
Arvode
8 000 kr (Giltigt: 2020-06-30 till

2020-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Enhetspris
9 800 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Maria Arnadottir

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Andra lokalkrav: Inga krav på

lokal, men lyssnarvänliga, intima

lokaler är att föredra. Även

Bygdegårdar, Församlingshem

och liknande passar mycket bra.

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

56 56

56 56



Tea at five
Alternativa spelplatser / Teater

Tea at five
Av Matthew Lombardo
En varm och viktig föreställning
om Katharine Hepburn. Som
har både svärta och humor, en
fantastisk text av Matthew
Lombardo.

Katharine Hepburn bar
långbyxor. 
Hon vann fyra Oscars.
Hon hade ett hemligt
förhållande i 27 år. 
Hon ärvde en teservis i silver av
sin mamma. 

Katharine var normbrytande på
många olika sätt! Denna
föreställning tar upp viktiga
frågeställningar som är mycket
aktuella idag.

Tea at five kan spelas på alla scener.

Producent:
Ö2
http://www.ostgotagatan2.se

Kontaktperson:
Teresia Pettersson
kontakt@ostgotagatan2.se
0707320977, 0707320977

Föreställningens längd
1 h 10 min

Turnéperiod
1 Apr 2019 - 15 Oct 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Premiär: 2019-03-15, Stockholm

Konstnärligt team: Teresia Pettersson

AnnaLina Hertzberg

Angelica Ekeberg

Gage
Tea at five
15 000 kr (Giltigt: 2018-12-18 till

2018-12-18) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Teresia Pettersson

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 1 / 1

Andra lokalkrav: Tea at five finns

i 2 versioner

En enkel för mindre scener och

rum.

Kan då spelas utan tekniker

En med tekniker och lite mer

avancerad teknik.

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-01-15

57 57

57 57



Producent:
Kompani Giraff
http://www.kompanigiraff.se

Kontaktperson:
Viktoria Dalborg
viktoria@kompanigiraff.se
0708841577, 0708841577

Föreställningens längd
0 h 40 min

Turnéperiod
15 Sep 2018 - 31 Dec 2019

Tråkmånsafton
Cirkus/StreetArt / Teater

En cirkusföreställning om
världens tråkigaste dag. Baserat
på en barnbok av Adam Dahlin
i dramatisering av Stina
Oscarson. Från 6 år.

När Antti har tråkigt och letar efter sin padda går
han till Jonny-skotsamlare och Leif Nordin, världens
bästa grannar. De påstår att Anttis padda ligger i en
gyttjepöl vid bäcken och att det idag faktiskt är
tråkmånsafton. Precis som julafton och
midsommarafton så finns också tråkmånsafton.
Tråkmånstraditioner som prylstädning,
garderobsfiske och badkarsdykning är obligatoriska.
Men hur de än anstränger sig för att ha riktigt, riktigt
tråkigt så misslyckas de, det blir helt enkelt en
alldeles för rolig dag.

Cirkusartisterna Julietta Birkeland, Jenny Soddu och
Jean-Hicham Rahmoun gör rollerna som Antti,
Jonny-skrotsamlare och Leif Nordin. Från en
kolossal kub gjord av gamla möbler berättas en
historia där vardagsobjekt får oväntade nya
funktioner. Med akrobatik, objektmanipulation och
jonglering invigs publiken i Tråkmånsaftons
påhittiga traditioner.

Allmänt
Åldersgrupp: Förskoleklass - åk 3

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Premiär: 2018-09-15, Stockholm

Konstnärligt team: Regi Viktoria Dalborg

Musik Magnus Larsson

Scenografi och kostym Sus Soddu

Ljusdesign June Horton-White

Dramatisering Stina Oscarson

Efter en barnbok av Adam Dahlin

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Kostnad
17 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Medverkande
Julietta Birkeland,…

Teknik
Spelyta: 8 x 6 meter

Takhöjd (m): 5
Elkrav: 2 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 2

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

58 58

58 58



Vackra lögner
Cirkus/StreetArt / Show

Se en internationellt prisbelönt
close-up magiker på riktigt nära
håll. Kort som förändras,
föremål som svävar och mynt
som produceras i publikens
händer. 

Att få uppleva magi på riktigt nära håll är en
underbar upplevelse där naturlagarna tycks
upphävas framför våra ögon. I den här
föreställningen är det ingen stor scen, inga
videoskärmar, inga scenarbetare, inga medhjälpare.
Det är en trollkarl och hans publik, och det är magi
på riktigt nära håll. 

Johan Ståhl är en mångfaldig vinnare av priser i
close-up magi med troféer från London, Peking,
Köpenhamn och Las Vegas. Här använder han sig av
fingerfärdighet och psykologiska principer och
bjuder in oss i en magisk värld där allt tycks vara
möjligt. 

En värld av enbart vackra lögner.

Johan Ståhl har turnerat jorden runt med sin
fingerfärdighetsmagi. Han har startat en
högskoleutbildning i magi, vunnit priser i London,
Peking och Las Vegas. Nu har du chans att få
uppleva magi i absolut världsklass på riktigt nära
håll. Det är endast 30 personer i publiken per

Producent:
Johan Ståhl - trollkonstnär
http://www.johanstahl.se

Kontaktperson:
Johan Ståhl
info@johanstahl.se
070-438 70 30, 070-438 70 30

Föreställningens längd
1 h 10 min

Turnéperiod
30 Aug 2019 - 29 Jan 2021

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 35

Premiär: 2019-02-20, Johan Ståhl

Konstnärligt team: Johan Ståhl

Jacke Sjödin

Gage
Vackra lögner, gage
12 000 kr (Giltigt: 2018-10-23 till

2018-10-23) Ex. moms 6%

Medverkande
Johan Ståhl

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: Ingen

Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-12-19

59 59

59 59



Producent:
MasthuggsTeatern
http://www.masthuggsteatern.se

Kontaktperson:
Hanne Wirde
mail@masthuggsteatern.se
031-121251, 031-121231

Föreställningens längd
0 h 55 min

Turnéperiod
11 Apr 2018 - 20 Dec 2019

Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien
Alternativa spelplatser / Teater

“Vissa familjer är mer Italien än
andra. Det är bara det jag
menar.
Och det är inget konstigt med
det, vissa är Italien och vissa
är…
något annat land, någon annan
plats.
Ni är mer en tältfamilj, är det
inte så?”

Masthuggsteatern presenterar en snabbkäftad
komedi om lögner, bluffar och önskan att verka lite
mer Italien.

Har du överdrivit lite någon gång? Kanske brett på
lite extra? Kanske suttit på kafferasten och skrutit
om den roliga festen du var på fastän du egentligen
vantrivdes? Eller photoshopat semesterbilderna lite?
Bara fixat den blå färgen på himlen alltså. Tagit bort
den där finnen du hade. Bara bättrat på lite, för
vardagen är ju så vardaglig liksom. Mer tältsemester
än Italien. Och vem vill vara det när alla andra är så
perfekta?

Med Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien
utforskar Masthuggsteatern och dramatikern
Kristian Hallberg lögnen i alla dess former. Från den
oskyldiga överdriften till den stora livslögnen.
Vad vi ljuger om när vi ljuger om…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 70

Premiär: 2018-04-11, Göteborg

Konstnärligt team: Av Kristian Hallberg

Dramaturg Kristina Ros

Regi Anders Tolergård

Scenografi Råger Johansson

Musik: Harriet Ohlsson

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Gage
Första föreställningen
9 800 kr (Giltigt: 2018-12-28 till

2018-12-28) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Andra föreställning samma dag
och plats
7 700 kr (Giltigt: 2018-12-28 till

2018-12-28) Ex. moms 0%

Medverkande
…

Teknik
Spelyta: 6 x 4 meter

Takhöjd (m): 2,5

Elkrav: Annat

Övriga elkrav: 2 vanliga uttag på

separata säkringar

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 1

Andra lokalkrav: …

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

60 60

60 60



Producent:
Föreningen Svea Sträng / Ung
utan Pung
http://www.ungutanpung.se

Kontaktperson:
Kerstin Lundblom
boka@ungutanpung.se
08-997124, 08-99 71 24

Föreställningens längd
1 h 30 min

Turnéperiod
1 Jan 2018 - 16 Aug 2019

Varför så X-TREM?
Teater / Musik

Ett grymt musikaliskt drama
om varför det kan gå så
fruktansvärt fel...

När alla andra dörrar i samhället är stängda och en
dörr är vidöppen, så är det där man kliver in. När
alla runt om en säger att man är fel och några säger
att man är viktig, vill man tro på det och är beredd
att göra nästan vad som helst för gemenskap,
bekräftelse och vänskap. X-TREM är en stark och
humoristisk föreställning som handlar om
grupptillhörighet, härskartekniker, kicksökeri och
utanförskap.

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna, Familj

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 3
Max publikantal: 500

Konstnärligt team: Ung utan pung

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Kommunalt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Gage
24 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

föreställning 2 och 3 samma dag
och scen rabatterat pris
19 000 kr Ex. moms 25%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Ung utan pungs stora ensemble

Teknik
Spelyta: 6 x 6 meter

Takhöjd (m): 4,5

Elkrav: Annat

Övriga elkrav: 4 vanliga vägguttag

på separata säkringar max 10m

från scenen, annars skarvsladd

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

61 61

61 61



Producent:
Teater Allena
http://www.allena.se

Kontaktperson:
Lasse Åkerlund
info@allena.se
070 2210806, 070 2210806

Föreställningens längd
1 h 45 min (inkl 20 min paus)

Turnéperiod
21 Oct 2019 - 30 Jun 2020

Varg Veum
Teater

Varg Veum

Den populäre författaren Gunnar Staalesen har
skrivit nitton böcker om privatdetektiven Varg
Veum. Böckerna finns i svensk översättning och
flertalet av dem har filmatiserats och även visats i
svensk TV.
Till hösten har Teater Allena premiär på
föreställningen VARG VARG. Titeln anspelar på
folksagan - Pojken som ropade varg.
Vi är mycket glada att det blev just Teater Allena
som fick introducera Varg Veum på de svenska
teaterscenerna.

Föreställningen utspelar sig på Varg Veums kontor
där Lasse Åkerlund gestaltar Veum och för övrigt
även de andra karaktärerna i föreställningen. Via en
uppsökande klient, ett utpressningsfall, hamnar
Veum rakt in i den kriminella världen.

En föreställning med spänning, ironisk humor, god
tillspetsad berättarkonst och nära publikkontakt.
Kan det bli bättre?

Utdrag av intervju med Varg Veum som sätter litet
av tonen i föreställningstexten:
- Hur kan man egentligen livnära sig som
privatdetektiv?
- Vad kallade du det, sa du?
- Privatdetektiv.
- Jag menade det andra. Livnära sig. Vill du se…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 120

Konstnärligt team: Gunnar Staalesen

Lasse Åkerlund

Har offentligt bidrag: Ja

Regionalt bidrag

Gage
Under 100 personer i publiken
11 000 kr (Giltigt: 2020-06-30 till

2020-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Över 100 personer i publiken
12 000 kr (Giltigt: 2020-06-30 till

2020-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Lasse Åkerlund

Teknik
Spelyta: 4 x 3 meter

Takhöjd (m): 2,7

Elkrav: 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Byggtid / Rivtid (tim): 1,5 / 1,5

Andra lokalkrav: Liten eller stor

scen. Eller ingen scen

alls, bara publiken ser bra.

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05
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Producent:
DOTTERBOLAGET
http://www.dotterbolaget.se

Kontaktperson:
Camilla Persson
dotterbolaget@gmail.com
076 33 69 503, 076 33 69 503

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
1 Feb 2019 - 30 Jun 2020

Världens sista föreställning
Alternativa spelplatser / Teater

"Världens sista föreställning" är
ett clownens memento mori, ett
undersökande av döden och
dess villkor.

Går det att till fullo förstå att man ska dö? Och om
man gör det blir man då mer levande? Går det att
förhandla och förhala döden? Är vi lika inför döden,
är den rättvis? Är det bra att förbereda sig, se till så
man inget ångrar, inte lämnar något ogenomtänkt
eller oförlåtet efter sig?
Clownen söker svar tillsammans med publiken, på
väg mot det oundvikliga slutet, det är trots allt
“Världens sista föreställning”.

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Internationellt, Hela landet

Föreställningar per dag: 1
Max publikantal: 50

Premiär: 2018-11-22, Stockholm

Konstnärligt team: Karin Bergstrand

Liv Elf-Karlén

Caroline Romare

Henrik Dahl

Magnus Dahlbäck

Kajsa Englund

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Gage
Gage
14 500 kr (Giltigt: 2019-12-31 till

2019-12-31) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Karin Bergstrand

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: Inga

Mörkläggning: 
Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2018-11-05

63 63
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