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HÖSTEN 2017 i GävlEborG
HiTTA Till TEATErN
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TEATErHÖST i GävlEborG!

Hitta Till Teatern finns till för att guida dig till Gävleborgs alla teaterupplevelser under hösten. Tidningen 
ges ut av Riksteatern Gävleborg i samarbete med Folkteatern Gävleborg. Målet är att öka dialogen med 
dig som publik genom en sammanhållen information, och vi vill underlätta för alla i Gävleborgs län att 
hitta till teatern. 

Välkommen till någon av länets alla scener! 

Folkteatern Gävleborg                    riksteatern Gävleborg

FolkTEATErN GävlEborG
Folkteatern Gävleborg är en regionteater med säte i Gävle, som har verkat sedan 1983 i Gästrikland och 
Hälsingland. Folkteatern är din teater. Vi skapar platser för spännande möten, från Ramsjö i norr till 
Gysinge i söder och från Söderhamn i öster till Voxna i väster.

Läs mer om oss och anmäl er till vårt nyhetsbrev på: www.folkteaterngavleborg.se
Följ oss också på: facebook: folkteaterngavleborg , instagram: folkteatern, twitter: ftgavleborg

rikSTEATErN GävlEborG
Riksteatern Gävleborg är en regional enhet för de ideellt arbetande riksteaterföreningarna i Gävleborg. 
Vi arrangerar teater, dans och annan scenkonst från bland annat Riksteatern, Folkteatern Gävleborg och 
de många fria teatergrupper som turnerar i länet. Riksteatern Gävleborg arrangerar och turnélägger teater 
under skoltid för länets barn och unga i förskola och skola i samtliga kommuner i länet.

Vill du engagera dig i någon av våra lokala arrangörsföreningar är du hjärtligt välkommen!

Är du mellan 16-26 år och vill arrangera scenkonst tillsammans med 
Unga Teaternätet kontakta Agneta Svens 070 - 375 19 94

Läs mer om oss på: www.gavleborg.riksteatern.se
Följ oss också på: facebook: riksteatern Gävleborg

kAlENdArium

bollNäS
 4  oktober  kl 18.00  Illusionistens assistent, Hå Ordenshus, Hå
12  oktober  kl 19.00  Projekt: Mamma, Hofvet, Vallsta
10  november  kl 19.00  Vi som bor här, Kulturhuset

GävlE
 9  september  kl 15.00  Landet Inuti, Gävle Teater
 9  september  kl 17.00  Projekt: Mamma, Folkteatern
16  september  kl 14.00  Projekt: Mamma, Folkteatern
19  september  kl 19.00  Mormors svarta ögon, Gävle Teater
20  september  kl 19.00  Mormors svarta ögon, Gävle Teater
21  september  kl 19.00  Landet Inuti, Folkteatern
21 september   kl 19.00  Osvajpade diamanter – Humor, skämskuddar och viss igenkänning, Gävle Teater
23  september  kl 15.00  Illusionistens assistent, Gävle Tetaer
23  september  kl 14.00  Projekt: Mamma, Folkteatern 
29  september  kl 19.00  Raj-Raj Band, Gävle Teater
 1  oktober  kl 11.00  Dansfilmfestival, Gävle Teater
 5  oktober  kl 19.00  Landet Inuti, Folkteatern 
 8  oktober  kl 15.00  Rätt som det är – Barnteater från 4 år, Gävle Teater
 9  oktober  kl 19.00  Maken – Baserad på kultromanen av Gun-Britt Sundström, Gävle Teater
14  oktober  kl 15.00  Landet Inuti, Folkteatern
14  oktober  kl 19.30  Från Broadway till Duvemåla, Gävle Teater
16  oktober  kl 19.00  AB3 / Pepper’s Ghost, Gävle Teater
19  oktober  kl 19.00  Landet Inuti, Folkteatern
19  oktober  kl 19.00  Körsbärsträdgården, Gävle Teater
21  oktober  kl 15.00  Landet Inuti, Folkteatern
21  oktober  kl 19.00  Din jävla fegis!, Gävle Teater
24  oktober  kl 19.00  Tartuffe, Gävle Teater
26  oktober  kl 19.00  Landet Inuti, Folkteatern
26  oktober  kl 19.00  Maria Möller – This time, Gävle Teater
28  oktober  kl 18.00  Torgny ”Kingen” Karlsson & Beat Us – That’s All Right!, Gävle Teater
28  oktober  kl 15.00  Landet Inuti, Folkteatern
31  oktober  kl 19.00  Khamlane Halsackda – Ursäkta oss, Gävle Teater
 1  november  kl 19.00  Khamlane Halsackda – Ursäkta oss, Gävle Teater
10  november  kl 19.00  Omogna killar – kommer till stan!, Gävle Teater
11  november  kl 19.30  Martin Stenmarck ”Syskonkärlek – räkna med bråk”, Gävle Teater

Föreställningarna presenteras i bokstavsordning!
Söker du efter föreställningar för barn och familj? Leta efter mig! 
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16  november  kl 19.00  Art of Spectra – Who are U?, Gävle Teater
16  november  kl 18.30  Livet kom så plötsligt, Folkteatern
21  november  kl 19.00  Uje Brandelius – Spring, Uje, spring, Gävle Teater
25  november  kl 19.00  Olof Wretling – Diagnoserna i mitt liv, Gävle Teater
 5  december  kl 19.00  Cirkus Cirkör – Under, Gävle Teater
 6  december  kl 19.00  Cirkus Cirkör – Under, Gävle Teater
10  december  kl 15.00  Inferno
15  december  kl 19.00 En nygammal jul, Gävle Teater

HoForS
26  augusti  kl 17.00  Projekt: Mamma, Korså bygdegård
23  september  kl 17.00  Landet Inuti, Hästbo Bygdegård
29  september  kl 19.00 bussresa till Raj Raj Band i Gävle, för mer info se www.hofors.riksteatern.se
 1  oktober  kl 17.00  Illusionistens assistent, Folkets Hus, Valhall
11  oktober  kl 19.00  Landet Inuti, Folkets Hus, Valhall
 8  november  kl 19.00  Vi som bor där, Folkets Hus, Teatern
12  november  kl 17.00  Försvinnandet, Folkets Hus,Teatern

HudikSvAll
27  september  kl 19.00  Landet Inuti, IOGT-lokalen, Trädgårdsgatan 16 (ingång Rådhusparken)
30  september  kl 13.00  Illusionistens assistent, Hudiksvalls Teater
25  oktober  kl 19.00  Landet Inuti, Tingshuset, Delsbo
21  november  kl 19.00  Projekt: Mamma, Backa Bygdegård, Sörforsa 
28  november  kl 19.00  Vi som bor där, Hudiksvalls Teater

l JuSdAl
30  augusti  kl 19.00  Projekt: Mamma, Kommunhuset, Ljusdal
22 s eptember  kl 19.00  Landet Inuti, Slottegymnasiets aula,Ljusdal
30  september  kl 14.00  Sagan om den lilla farbrorn, Slottegymnasiets aula
 4  oktober  kl 19.00  Landet Inuti, Revylokalen i Färila
27  oktober  kl 19.00  Zebrafinken, Ljusdal, Talhalla
17  november  kl 19.00  Dimensioner, Slottegymnasiets aula, Ljusdal
29  november  kl 19.00  Vi som bor där, Slottegymnasiets aula. Ljusdal

NordANSTiG
21  oktober kl 19.00  Man tål ju inte vad som helst, Årskogslokalen, Årskogen
 2  september  kl 14.00  Eli & Rio, Kulturstjärnan Gnarp
14  september  kl 19.00  Landet Inuti, Stocka Folkets Hus

26  september  kl 19.00  Den lille prinsen, Kulturhuset Bergsjögården •
19  oktober  kl 19.00  Projekt: Mamma, Hasselagården
25  november  kl 14.00  Bråklådan, Lillbergsgården, Ilsbo

ockElbo
12  september  kl 19.00  Landet Inuti, Wij trädgårdar

ovANÅkEr
27  augusti  kl 16.00  Projekt: Mamma, Långheds Bygdegård
17  september  kl 16.00  Illusionistens assistent, Godtemplargården/IOGT, Alfta
24  september  kl 16.00  Illusionistens assistent, Celsiusskolans Aula, Edsbyn
 1  oktober  kl 14.00  Sagan om den lilla farbrorn, Godtemplargården/IOGT, Alfta

11  oktober  kl 19.00  Försvinnandet, Folkets Hem, Edsbyn
 9  november  kl 19.00  Vi som bor där, Folkets Hem, Edsbyn

SANdvikEN
 2  september  kl 15.00  Projekt: Mamma, Österfärnebo Bygdegård
 9  september  kl 11.00 Babblarna – första musikalen, Kulturcentrum, Teatern
 9  september kl 14.00  Babblarna – första musikalen, Kulturcentrum, Teatern
23  september  kl 14.00  Den lille prinsen, Kulturcentrum
26  september  kl 19.00  Landet Inuti, Västerbergs Folkhögskola, Storvik
30  september  kl 16.00  Tartuffe, Valhalla
 5  oktober  kl 19.00  Projekt: Mamma, Kulturcentrum, Teaterbruket
10  oktober  kl 19.00  Försvinnandet, Kulturcentrum, Teatern
11  oktober  kl 19.00  Projekt: Mamma, Statt i Söderhamn
 4  november  kl 14.00  Ludde och hans lillasyster, Kulturcentrum, Teaterbruket
11  november  kl 17.00  Olydnad, Kulturcentrum, Musikverket

SÖdErHAmN
21  september  kl 19.00  Projekt: Mamma, Östanbogården
24  september  kl 14.00  Den lille prinsen, Söderhamns Teater
28  september  kl 19.00  Projekt: Mamma, Samstugan, Bergvik
 4  oktober    kl 19.00  Projekt: Mamma, Föreningarnas hus, Marmaverken
19  oktober  kl 19.00  Maken – Baserad på kultromanen av Gun-Britt Sundström, Söderhamns Teater
25  oktober  kl 19.00  Tartuffe, Söderhamns Teater
18  november  kl 19.00  Dimensioner, Söderhamns Teater
25  november  kl 19.00  Beauty and the beast, Söderhamns Teater
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bAbblArNA – FÖrSTA muSikAlEN
myS ArTiSTEri
Äntligen har barnens favoriter blivit en föreställning! En svängig, interaktiv 
och rolig musikal. Ni får träffa robotflickan Klonk som med publikens hjälp 
trollar fram alla Babblarna ur deras hus. Vi klappar fram Diddi, sjunger fram 
Doddo, viskar i brevlådan efter Bibbi och stampar fram Dadda. Barnen i 
publiken får dansa med till de välkända sångerna. Allt förpackat med språk-
utveckling, specialpedagogik och svängig musik i första rummet – framfört 
med tal, tecken, sång och dans.

Medverkande: diana Ellman, Sara Scott, magnus Sjögren

Sandviken, kulturcentrum, Teatern, lördag 9 september kl 11.00 och 14.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/ 

bEAuTy ANd THE bEAST
rikSTEATErN
En dansföreställning i format av en rockkonsert. En hyllning till rock’n’roll, 
frihet, dans, kärlek, lust och rädsla. Glöm minimalism och allt du trodde att 
du visste om god smak. Det blir en spektakulär föreställning med rök, vind, 
episk ljusshow, röstsolon och hög energinivå! Detta är en plats där skönhet 
möter odjur i en värld där allt är möjligt. Kom som du är och låt INGEN påstå 
något annat.

Medverkande: Amanda Apetrea, Halla Ólafsdóttir, lisen rosell 
plus ett förband

Söderhamn, Söderhamns Teater, lördag 25 november kl 19.00
biljetter: www.soderhamn.riksteratern.se

brÅklÅdAN 
TEATEr SoJA
På scenen står en stor låda. Om lådan kommer det att bråkas. 
Skräpet ska bort!
En varm föreställning om tre personer vars vägar korsas vid en låda. 
En låda med många sidor.

Medverkande: Sofia Andersson, Jan boholm, Elin kristoffersson

ilsbo, lillbergsgården, lördag 25 november kl 14.00 
biljetter: 070-5773469

Ab3 / PEPPEr’S GHoST 
NorrdANS
Succén AB3 av Martin Forsberg är tillbaka! Efter premiären 2009 har AB3 
turnerat flitigt i hela landet och på internationella festivaler. AB3 är en akt 
om talet tre och om svårigheten att vara fyra. En av de äldsta traditionerna 
inom scenkonsten är användandet av illusioner för att iscensätta till synes 
omöjliga bedrifter, liksom effekten Pepper’s Ghost. I föreställningen Pepper’s 
Ghost samarbetar Fernando Melo med bildkonstnären Yoko Seyama och 
kombinerar ny teknik och användningen av antika element som speglar, 
reflektioner, uppdykande och försvinnande, för att ta med publiken på en 
rytmisk resa i samtida bilder.

Medverkande: Tomáš Červinka, claudia Fürnholzer, viktor konvalinka, 
Jakub mędrzycki, Hanna Nussbaumer, Anaïs Pensé, 
césar García Steensen, leila verlinden

Gävle, Gävle Teater, måndag 16 oktober kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

ArT oF SPEcTrA – WHo ArE u?
ArT oF SPEcTrA
Ett kraftfullt dansverk om att vara människa. Who are U kretsar kring frågor 
om identitet, hur vi definierar oss själva och vad som särskiljer oss från andra. 
I Art of Spectras scenspråk korsbefruktas visuell konst med rörelse, ljus och 
ljud. Det koreografiska språket är både finstämt och kraftfullt och hämtar 
energi ur såväl film som kampsport och subkultur. 

Medverkande: Pamela corés bruna, ulriqa Fernqvist, 
Joakim Envik karlsson, yukiko masui, Aoki Norikazu, 
Peter Svenzon, marc Stevenson Tibio

På turné genom Dansnät Sverige

Gävle, Gävle Teater, torsdag 16 november kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
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dEN lillE PriNSEN
ArAbiSkA TEATErN 
Nu gör Arabiska Teatern en av världens mest populära berättelser på 
arabiska. Vi berättar om den lille prinsens äventyr på olika planeter. Prinsen 
får möta roliga kungligheter, talande ormar, fina blommor, en rädd räv och 
en människa som äger stjärnorna på himlen. En berättelse fylld av glädje, 
sorg och betraktelser över livet. Föreställningen spelas på arabiska och 
översätts till svenska med hjälp av textmaskin.

Medverkande: Helen Al-Janabi, Anji Al youssef, ibraheem manaem

Sandviken, kulturcentrum, lördag 23 september kl 14.00
biljetter: Fri entré med biljett som hämtas i Kulturhusets reception
Söderhamn, Söderhamns Teater, 24 september kl 14.00
biljetter: www.soderhamn.riksteratern.se
bergsjö, kulturhuset bergsjögården, tisdag 26 september kl.19.00
biljetter: 0652-10490 eller bergsjogaden@gmail.com

dimENSioNEr
rikSTEATErN
En gripande kärlekshistoria som ekar genom tid och rum. 
Från ett första möte på en fest får vi följa hur en kärleksrelation mellan 
biodlaren Roland och kvantfysikern Marianne utvecklas genom några av de 
oändliga riktningar en relation kan ta vid varje givet ögonblick.
En gripande och poetisk kärleksskildring som utmanar vår uppfattning om 
tid och rum, men också vad som skiljer val och öde åt. Genom att leka med 
parallella universum formar dramatikern en sällsynt kärlekshistoria där 
ordval leder till astronomiskt olika konsekvenser.
Pjäsen skrevs 2012 av det 29-åriga brittiska stjärnskottet Nick Payne och 
erhöll också The Evening Standards prestigefulla teaterpris.

Medverkande: krister kern , marie robertson

ljusdal, Slottegymnasiets aula, fredag 17 november kl. 19.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651-711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan.
Söderhamn, Söderhamns Teater, lördag 18 november kl 19.00
biljetter: www.soderhamn.riksteratern.se

cirkuS cirkÖr – uNdEr
cirkuS cirkÖr ocH väSTmANlANdS TEATEr 
Åtta människor kraschar. Åtta människor mitt i världen tar sig an luft-
rummet för att hantera det och slutligen övervinna det. Föreställningen 
Under handlar om människans ständiga försök att utmana tyngdlagen, 
om den eviga konflikten mellan människa och väder. Och om att tämja det 
otämjbara. Under är den tredje och avslutande delen i regissören Olle Strandbergs 
Under-trilogi. Tematiken om den oundvikliga kraschen och återkomsten har 
Olle tidigare utforskat i föreställningarna Undermän (2010) och Underart 
(2014) – två Cirkus Cirkör-föreställningar som turnerat världen runt och även 
gästat Gävle Teater. Under är en samproduktion mellan Västmanlands Teater 
och Cirkus Cirkör. Rekommenderas från 10 år. Lägsta ålder i salong 5 år. 

Medverkande: Henrik Agger, Anna Ahnlund, klara mossberg, 
Simon Wiborn, methinee Wongtrakoon
*även tre scentekniker medverkar på scenen

Gävle, Gävle Teater, tisdag 5 december kl 19.00, onsdag 6 december kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

dANSFilmFESTivAl
Välkommen till Gävles andra Dansfilmfestival, en heldag där kortfilmer 
möter långfilmer. Träffa filmaren Rikard Svensson som visar delar av sin nya 
långfilm, med efterföljande samtal. För de som vill finns även möjligheten 
att prova på en del av koreografin från filmen. Upplev dans på scen och prova 
på vårt lunchdisco! Dagen avslutas med en exklusiv visning av filmen Dancer 
som har gjort stor succé världen över. Dancer är en film om stjärndansaren 
Sergei Polunin och tecknar ett gripande porträtt av en ung man som offrat 
mycket för konsten.

Arrangör: Gävle Teaterförening i samarbete och med stöd av 
kulturutveckling – region Gävleborg.

Gävle, Gävle Teater, söndag 1 oktober kl 11.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
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FrÅN broAdWAy Till duvEmÅlA
bAycroFT Ab
Succéföreställningen kommer tillbaka, med en uppdaterad, längre konsert 
med fler solister och större band! Våren 2016 var det lapp på luckan när 
musikalfesten Från Broadway till Duvemåla gästade oss, så vi är väldigt 
glada över att de kommer tillbaka! Några av Sveriges mest etablerade 
musikalartister presenterar musik från världens största musikalsuccéer, 
bland annat Phantom of the Opera, Jesus Christ Superstar, Les Miserables, 
Wicked, West Side Story och många fler.
 
Medverkande: laila Adèle, daniel Sjöberg, viktoria Tocca, 
Jesper Tydén. band under ledning av carina E. Nilsson 
samt gästartist

Gävle, Gävle Teater, lördag 14 oktober kl 19.30 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

FÖrSviNNANdET
rikSTEATErN
Ett familjedrama om vad som händer när Alzheimers sjukdom drabbar en 
nära anhörig, och tillvaron inte längre är som den en gång var. 
Ellen är frisk som en nötkärna, hon måste till och med visa legitimation när 
hon ber om pensionärsrabatt, tro det eller ej! Och minns gör hon jättebra – 
doften av hennes pappas rakvatten sitter fortfarande i näsborrarna. Gunnar, 
hennes man, har blivit så rastlös och orolig sedan han gick i pension - men 
varför kallar han sig Tony? 

Medverkande: Eleonora de loughery Nordin, Åsa Ekberg, Susanne 
Hellström, maria Selbing, yngve Sundén

Sandviken, kulturcentrum, Teatern, tisdag 10 oktober kl 19.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/ 
Edsbyn, Folkets Hem, onsdag 11 oktober kl 19.00
biljetter: Edsbyns bibliotek 0271-571 50,  Alfta bibliotek 0271-572 70
Hofors, Folkets Hus Teatern, söndag 12 november kl 17.00  
biljetter: hofors.riksteatern.se

diN JävlA FEGiS!
TruE ENTErTAiNmENT
Vi verkar alla vara experter på att inte våga säga ifrån eller ifrågasätta. Vi vill alla 
ha ett bekvämt liv och tar den enklaste vägen dit. Vi lånar pengar till en lyckad 
fasad, precis som alla andra, och puttrar runt i våra stadsjeepar. Precis som 
alla andra. ”Din Jävla fegis!” svingar vilt bland den svenska fegheten och är en 
hyllning till livet och konsten att ta vara på det. Allt kryddat med en stor portion 
värmländsk humor och musik. Johan Östling och Björn A Ling har medverkat i en 
rad svenska filmer såsom Smala Sussie, Bröllopsfotografen och Mammas pojkar.

Medverkande: björn A ling, Johan Östling

Gävle, Gävle Teater, lördag 21 oktober kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

Eli & rio
TEATEr TrE
Precis som alla andra – helt olika. Klänningar och mustascher! En tröja blir en 
byxa, en byxa blir en hatt! Hur påverkas vi av vad vi väljer att ha på oss? Följ 
med Eli & Rio på ett äventyr i hemmets alla rum, där de delar med sig av sin 
överraskande och fantasifulla värld. Eli & Rio är en lustfylld föreställning där vi 
tar oss an roller och identitetsfrågor med rörelse, humor och öppenhet. 
Från 4 år.

Medverkande: Per dahlström, maria Selander

Gnarp, kulturstjärnan Gnarp, lördag 2 september kl. 14.00 
biljetter: 0652-24078

EN NyGAmmAl Jul
HmP ENTErTAiNmENT
Varmt välkommen till en helkväll på temat jul med Orsa Spelmän, Gotlands 
Musikens Brass, Tina Ahlin och Jonatan Stenson! Det blir musik av Orsa 
Spelmän men också av bland annat Allan Edwall, Olle Adolphson, Nils Ferlin, 
Lillebror Söderlund och Benny Andersson, allt kryddat med en hel del jul. 

Gävle, Gävle Teater, fredag 15 december kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
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kHAmlANE HAlSAckdA – urSäkTA oSS
dANSNäT SvEriGE
Välkommen till en skruvad berättelse från ett SFI-klassrum. Vad händer när 
människor från hela jordklotet samlas och ska lära sig det osystematiska, 
prepositionsfyllda, sje-ljudsälskande språket svenska? Ursäkta oss är en skruvad 
och humoristisk dansperformance; en totalupplevelse som tvingar dig att 
möta dina egna föreställningar om identitet, samhörighet och integration. 
Malmöbaserade koreografen Khamlane Halsackda flyttade vid fyra års ålder 
med sin familj från Laos till Storbritannien. Under sina år i London har han 
bland annat arbetat på The Royal Opera House, med Kylie Minogue och 
Christina Aguilera samt varit koreografiassistent för filmen ”Harry Potter och 
den flammande bägaren”. 

Medverkande: majula drammeh, khamlane Halsackda, 
Pietro la loggia, Nidia martinez

Gävle, Gävle Teater, tisdag 31 oktober kl 19.00, onsdag 1 november kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

kÖrSbärSTrädGÅrdEN 
TEATEr väSTErNorrlANd
Ett turnerande teatersällskap reser runt för att spela Anton Tjechovs klassiska 
pjäs Körsbärsträdgården. En pjäs där gammalt möter nytt, traditioner står 
mot förändringar, tillbakagång mot utveckling. I det moderna teaterrummet 
ställer ensemblen upp scenografin från sekelskiftet för att gestalta en av 
Tjechovs mest spelade dramer. 
Med Anna Petterssons nyskapande och experimentella stil gestaltas här en 
klassiker på ett sätt som vi aldrig sett den förut. 

Medverkande: kaj Ahlgren, Åke Arvidsson, Gisela Nilsson, 
Alva Pettersson, Helena Svartling, charlotte Trulsen
 

Gävle, Gävle Teater, torsdag 19 oktober kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

illuSioNiSTENS ASSiSTENT
FolkTEATErN GävlEborG, i SAmArbETE mEd ÖrEbro läNSTEATEr
 Vi hälsar föreställningen Illusionistens assistent välkommen till repertoaren
i höst! Det är en föreställning från Örebro länsteater om självförtroende och 
våra egna inre krafter, som kommer ges i hela Gävleborg för förskolor och 
lågstadium. Föreställningen bygger övervägande på kroppsspråk, trolleri och 
visuella element och passar därför alla oavsett språk. 

Medverkande: kalle Nilsson
Regiöga: michael cocke
 

Alfta, Godtemplargården/ioGT, söndag 17 september kl 16.00
biljetter: Edsbyns bibliotek 0271-571 50,  Alfta bibliotek 0271-572 70
Gävle, Gävle Teater, lördag 23 september kl 15.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
Edsbyn, celsiusskolans Aula, söndag 24 september kl 16.00
biljetter: Edsbyns bibliotek 0271-571 50,  Alftas bibliotek 0271-572 70
Gnarp, blå Gården, torsdag 28 september kl 18.00
biljetter: 072-703 77 33
Hudiksvall, Hudiksvalls Teater, lördag 30 september kl 13.00
biljetter: www.kulturbiljetter.se, Visit Glada Hudik 0650-191 00, på plats 1 timme innan.
Hofors, Folkets Hus valhall, söndag 1 oktober kl 17.00
biljetter: www.hofors.riksteatern.se
Hå, Hå ordenshus, onsdag 4 oktober kl 18.00
biljetter: www.bollnas.se/biljetter

iNFErNo  
STriNdbErGS iNTimA TEATEr
Inferno som barnteater? Allt är möjligt i Anna Petterssons regi. Med Siri 
Hamaris trolleri förvandlas Strindbergs klassiker till en lekfull, förtjusande 
berättelse om gränslösa drömmar och lustfyllt skrämmande fantasier. Kan en 
vuxen vara lika rädd som ett barn? Vem är det i så fall som kan trösta?  
Från 7 år.

Medverkande: Siri Hamari 

Gävle, Gävle Teater, Söndag 10 december kl 15.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se



14 15

livET kom SÅ PlÖTSliGT 
dAlATEATErN
Annika är smart och välutbildad. Hon är bäst på bokföring, att passa tider 
och att inte prata småprat. Trots det är hennes vardag fylld av konflikter och 
missuppfattningar, eftersom sociala koder inte är så självklara för henne som 
för de mer ordinära arbetskollegorna. Hon uppfattas ibland som både korkad 
eller oförskämd.
Hur är det att leva med en psykisk diagnos? Livet kom så plötsligt är en 
föreställning med rapp komik och djupaste allvar.

Av: klas Abrahamsson 
Regi: lisa Hugoson 
Medverkande: caroline rendahl 

Gävle, Folkteatern, torsdag 16 november kl 18.30 
biljetter: www.folkteaterngavleborg.se/biljetter/ / www.tickster.com / Gävle Turistcenter 026-17 71 17 

luddE ocH HANS lillASySTEr
uNG uTAN PuNG
Hur ska man sätta på sig sina kläder så att det blir rätt? Måste alltid den 
största och starkaste bestämma? Hur känns det att alltid ha en lillasyster 
hängande efter sig? Lillasyster Gnutta vill leka. Storebror Ludde vill vara själv. 
Men Ludde är en snäll storebror och syskonen kommer överens och leker 
ihop. Ludde och lillasyster Gnutta är figurer i Ulf Löfgrens älskade böcker. 
Här skildras de yngsta barnens undran, glädje och konflikter. 

Medverkande: Sonia Haga, Johannes mogren

Sandviken, kulturcentrum, Teaterbruket, lördag 4 november kl 14.00
biljetter: Fri entré med biljett som hämtas i Kulturhusets reception

lANdET iNuTi
FolkTEATErN GävlEborG ocH rikSTEATErN
Landet Inuti kommer, efter en lyckad spelperiod runt om i Sverige, nu äntligen 
tillbaka till Gävleborg. Den 9 september är det nypremiär på Gävle Teater. 
Landet Inuti är en föreställning om svensk landsbygd och queera erfarenheter i 
skuggan av storstadsnormen. Den bygger på berättelser från hela Sverige, om att 
lämna, stanna och återvända.
”Den enkla storheten – och stoltheten – i ’Landet inuti’ gör att det känns som en 
ynnest att få vara med när föreställningens namnlösa människor gläntar på sina 
inre dörrar.” / DN
Landet Inuti är platsen du för alltid kommer att sakna när du inte längre är där. 
En berättelse om festfyllda bygdegårdar, vidsträckta landskap och varma händer 
mot frostbitna skägg. Historier om människor som simmar mot strömmen där 
flödet av berättelser är som starkast. 
 
Av: mårten Andersson, mattias brunn, Joakim rindå, victor Wigardt
Medverkande: mårten Andersson, mattias brunn, victor Wigardt
Regi: Joakim rindå
 

Gävle, Gävle Teater, lördag 9 september kl 15.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
ockelbo, Wij trädgårdar, tisdag 12 september kl 19.00
biljetter: bokning@wij.se, 0297-554 20
Stocka, Stocka Folkets Hus, torsdag 14 september kl 19.00 
biljetter: 0650-741019
Gävle, Folkteatern, torsdag den 21 september kl 19.00, torsdag den 5 oktober kl 19.00, 
lördag den 14 oktober kl 15.00, torsdag 19 oktober kl. 19.00, lördag den 21 oktober kl 15.00, 
torsdag den 26 oktober kl 19.00, lördag den 28 oktober kl 15.00 
biljetter: www.tickster.com | Gävle Turistcenter 026 – 17 71 17
ljusdal, Slottegymnasiets aula, fredag 22 september kl 19.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651 - 711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan
Hästbo, Hästbo bygdegård, lördag 23 september kl 17.00
biljetter:  www.hofors.riksteatern.se
Storvik, västerbergs Folkhögskola, tisdag 26 september kl. 19.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/
Hudiksvall, ioGT-lokalen, Trädgårdsgatan 16 (ingång rådhusparken), onsdag 27 september kl 19.00
biljetter: www.tickster.se
Färila, revylokalen i Färila , onsdag 4 oktober kl 19.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651-711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan.
Hofors, Folkets Hus valhall, 11 oktober kl 19.00
biljetter: www.hofors.riksteatern.se
delsbo, Tingshuset, onsdag 25 oktober kl 19.00
biljetter: www.tickster.se



16 17

mAriA mÖllEr – THiS TimE
dioNE ArTiSTProducTioN
En humorshow och en konsert i ett. Maria Möller har under drygt trettio år 
stått på scenen och arbetat med dramatik, musik och komik. Den nya showen 
bygger på musik och människor Maria inspirerats av. Det handlar om livsvägar, 
om vägval, om de olika bagage vi bär med oss och det som uppstår i mötet 
med andras bagage. 

Medverkande: carl Flemsten, Pär Hermansson, Plingis Högman, 
Fredrik Jonsson, maria möller 

Gävle, Gävle Teater, torsdag 26 oktober kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

mArTiN STENmArck ”SySkoNkärlEk – 
räkNA mEd brÅk”
liFEliNE
”Hej. Jag heter Martin. Jag är Randis lillebror men Davids storebror. Och så är 
jag storebror till Emelie, Axel, Mio. Och Elin, Johannes och Linn och Benjamin, 
Olle och Josef. Vår mamma hette Linda.” Efter många år som artist och med 
stor scenvana tar Martin Stenmarck nu klivet in på teaterscenen. Bakom sig 
har han komikern Kristoffer Appelquist som regisserat och skrivit manus ihop 
med Martin. I ”Syskonkärlek – räkna med bråk” bjuds vi på en helkväll med 
mycket musik varvat med smärta, längtan samt glädjen i att vara uppväxt i 
en osedvanligt stor familj. Artisten Martin Stenmarck har fått frågor om sin 
stora familj under hela sin karriär och har alltid ansträngt sig för att hitta på 
roliga svar på hur det är att leva med elva syskon. Ja, elva. 

Medverkande: martin Stenmarck

Gävle, Gävle Teater, lördag 11 november kl 19.30 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

mAkEN – bASErAd PÅ kulTromANEN Av 
GuN-briTT SuNdSTrÖm
rikSTEATErN
De två unga studenterna Martina och Gustav träffas i sextiotalets Stockholm. 
Vi följer deras intellektuella och känslomässiga brottningskamp med att 
få sina skilda behov av integritet, trohet, sex, flersamhet och vänskap att 
samexistera i förhållandet. 

Medverkande: Jesper Feldt, miriam Forsberg, isabel reboia 

Gävle, Gävle Teater, måndag 9 oktober kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
Söderhamn, Söderhamns Teater, lördag 19 oktober kl 19.00
biljetter: www.soderhamn.riksteratern.se

mAN TÅl Ju iNTE vAd Som HElST
TEATEr väSTErNorrlANd
Möt grannarna Bengt och Roland, deras familjer och andra invånare i byn 
Långledan. De ger sina högst subjektiva versioner av vad som egentligen 
hände den där dagen då några griskultingar sprang över en väg och 
grannarna blev ovänner för livet. Se Stig Östman kasta sig ut och med en 
stillsam, bubblande humor ge liv och röst till femton olika karaktärer, allt 
i syfte att försöka förklara varför två till synes goda grannar började avsky 
varandra. 

Medverkande: Stig Östman 

Årskogen, Årskogslokalen, lördag 21 oktober kl 19.00
biljetter: 0706877571
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omoGNA killAr – kommEr Till STAN!
dAmAr ProdukTioN
Kompisarna och tre av Sveriges roligaste komiker, Özz Nûjen, Patrik Larsson 
och Måns Möller är återförenade och tillbaka med humorshowen ”Omogna 
killar - kommer till stan!” I höst kommer konstellationen för första gången 
till Gävle Teater. Vi kommer att bjudas på humor i mycket hög klass, standup 
och skrattframkallande sketcher. Tillsammans på scen är dessa tre herrar en 
oslagbar kombination som garanterat kommer att få dig att dra på smilbanden 
tills de nästan går av. 

Medverkande: Patrik larsson, måns möller, Özz Nûjen 

Gävle, Gävle Teater, fredag 10 november kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

oloF WrETliNG – diAGNoSErNA i miTT liv
blixTEN & co
En av landets populäraste komiker och berättare Olof Wretling (Mammas Nya 
Kille, Klungan, Till häst genom Västerbotten) åker ut på turné! Föreställningen 
handlar om vad som är normalt och vårt behov av att diagnostisera varandra. 
Med sig på scen har Olof musikern Jakob Nyström (Algesten, Isolation Years) som 
specialskrivit musiken till föreställningen. ”Diagnoserna i mitt liv” är en live-
version av Olof Wretlings uppmärksammade och hyllade Vinter i P1-program. 
Allt började då Olof fyllde 40 och bestämde sig för att begära ut sin patient-
journal. Han såg framför sig att det skulle komma några A4 men så började stora 
bruna vadderade kuvert dimpa ned i brevlådan.

Medverkande: Jakob Nyström, olof Wretling 

Gävle, Gävle Teater, lördag 25 november kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

mormorS SvArTA ÖGoN 
drAmATEN
Tanja Lorentzons monolog om sig själv, sin mamma och sin mormor gjorde 
succé när den gästspelade hos oss 2011. Nu är den äntligen tillbaka! En 
personlig, humoristisk och rörande betraktelse över tre generationers olika 
situationer. Om att leva under kriget, om att flytta till ett nytt land och om 
att prata ett annat språk än sina släktingar. 
”Det är en pionjärinsats Tanja Lorentzon gör. En likadan pjäs har aldrig 
spelats på Dramaten.” /DN

Medverkande: Tanja lorentzon

Gävle, Gävle Teater, tisdag 19 september kl 19.00, onsdag 20 september kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

olydNAd
rikSTEATErN
När Agneta Norberg fyller 80 år ställer hon till med kalas. Det enda hon 
önskar sig av sina nära och kära är pengar att betala sina böter med. 
För Agneta har varit olydig och brutit mot lagen. Det visar sig att det inte är 
första gången och inte heller den sista. Olydnad är ett musikaliskt och 
visuellt kollage som bygger på insamlade autentiska berättelser från 
människor som varit civilt olydiga. Civil olydnad ställer många frågor på 
sin spets: om rättvisa, uppoffringar, drivkrafter, moral och till sist om själva 
demokratin. Vad är det som får människor att gå över en gräns för sin 
övertygelse? Vilka är dessa personer? Hur går det till? Hur känns det? Är det 
försvarbart i demokratins namn? Och var går din gräns?

Medverkande: Per burell, madeléne Evertsson, Nils Närman Svensson

Sandviken, kulturcentrum, musikverket, lördag 11 november kl 17.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/ 
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oSvA JPAdE diAmANTEr – Humor, 
SkämSkuddAr ocH viSS iGENkäNNiNG
EliNA du riETz & liSA lExForS
Det finns alltid pengar att tjäna på kärlek. Levande kontaktannonser kan vara 
ett sätt. Osvajpade diamanter är en humorföreställning om femton singlar 
som gått omärkt förbi, som varken blivit svajpade åt höger eller vänster. I 
jakten på kärlek lockas de med på en dejtingturné av en dryg, snål och kåt 
lurendrejare. De må vara oslipade och kanske inte ha alla chips i sin påse men 
vi tror på fullaste allvar att det finns en glimmande diamant under blessyren 
hos dem alla. Kanske är någon av dem din stora kärlek?

Av och med: lisa lexfors , Elina du rietz 

Gävle, Gävle Teater, torsdag 21 september kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

ProJEkT: mAmmA
FolkTEATErN GävlEborG
Nu kommer Projekt: Mamma tillbaka! Den 26 augusti bjuder vi in till en som-
rig nypremiär på Korså Bruk, och därefter väntar turné i hela Sverige. I Projekt: 
Mamma undersöker Alexandra genom sin mormors dagböcker en fantastisk 
berättelse från sin egen barndom. En historia som visar sig vara full av toppar 
och dalar, av hemligheter, humor, olika platser, livslögner, längtan, familj, 
försoning, förgänglighet, och sann kärlek. Projekt: Mamma är ett koncentrat av 
en tid. En utforskande, lekfull, genreöverskridande och dokumentär teater-
föreställning om minnen, glömska och de berättelser som utgör ett liv. 
”Mamma vilken monolog! … Zetterbergh Ehn är en skådespelare som behärskar 
stora gester …  Hon gör en formidabelt stark uppvisning” /Arbetarbladet

Idé, text och gestaltning: Alexandra zetterberg Ehn

Gävle, Folkteatern, lördag 9 september kl 17.00, lördag 16 september kl 14.00, 
lördag den 23 september kl 14.00,
biljetter: www.tickster.com, Gävle Turistcenter 026 – 17 71 17
Hofors, korså bygdegård, 26 augusti kl 17.00 
biljetter: förbokas lämpligen på 073-528 58 12. Övrig info (ej bokning) på 070-562 35 87
långhed, långheds bygdegård, söndag  27 augusti kl 16.00   
biljetter: Edsbyns bibliotek 0271-571 50,  Alfta bibliotek 0271-572 70
ljusdal,kommunhuset, onsdag 30 augusti kl 19.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651- 711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan.
Österfärnebo, Österfärnebo bygdegård, lördag 2 september kl 15.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/
Östanbo, Östanbogården, torsdag 21 september kl 19.00  
biljetter: 070-293 66 93, på plats innan föreställningen.
bergvik, Samstugan, torsdag 28 september kl 19.00  
biljetter: 070-293 66 93, på plats innan föreställningen.
marmaverken, Föreningarnas hus, onsdag 4 oktober kl 19.00  
biljetter: 070-495 57 97, på plats innan föreställningen.
Sandviken, kulturcentrum, Teaterbruket, torsdag 5 oktober kl 19.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/ 
Söderhamn, Statt, onsdag 11 oktober kl 19.00  
biljetter: 070-251 64 75
vallsta, Hofvet, torsdag 12 oktober kl 19.00
biljetter: www.bollnas.se/biljetter
Hassela, Hasselagården, torsdag 19 oktober kl 19.00
biljetter: 073-800 37 16
Håcksta, Östergrändens bygdegård, lördag den 18 november kl 18.00
biljetter: teater@ostergranden.se, vid frågor ring Peter Åkerström 070-798 05 9
Sörforsa, backa bygdegård, tisdag 21 november kl 19.00
biljetter: Eva Bergström 072-229 09 00
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rA J-rA J bANd – TorNEdAlSETNo-
FolkPuNk, HiSToriEbEräTTANdE ocH 
SkETcHEr
i SAmArbETE mEd HoForS kommuN/FiNSkA FÖrvAlTNiNGSomrÅdET, 
rikSTEATErN GävlEborG
Raj-Raj Band är en grupp från Pajala, Norrbotten som bildades 1999 och 
som i huvudsak spelar eget material men ibland även andras. Styrkan är 
spelglädje, spelskicklighet, spontanitet och humor. Bandmedlemmarna har 
alla vuxit upp i samma gränsbygd och fostrats i en musikmiljö som bygger på 
den speciella finsk-svenska musiktradition som Tornedalen erbjuder. Gruppen 
spelar något som de själva kallar för tornedalsetno-folkpunk. Underhåll-
ningen omfattar förutom musik även historieberättande och sketcher med 
betoning på självironi. 

Medverkande: rolf digervall, Fredrik isaksson, Hans Notsten, 
ulf Nygård, Simon Wilhelmsson, Thore Wilhelmsson

Gävle, Gävle Teater, fredag 29 september kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00,
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
Hofors, Bussresa till Gävle, för mer info se www.hofors.riksteatern.se

räTT Som dET är 
TEATEr kuNG & droTTNiNG
En historia om barnets rättigheter. Följ med barnen Lika och Olika på en upp-
täcktsfärd med svängig musik och massor av lek, men också svåra dilemman. 
Kan alla vara med på lika villkor? Vem bestämmer om ett ord gör ont? Måste 
man dela med sig av sina hemligheter fast man inte vill? ”Rätt som det är” 
är en föreställning som tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). Från 4 år.
 
Medverkande: Paula Helander, kari Hamfors Wernolf

Gävle, Gävle Teater, söndag 8 oktober kl 15.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se

SAGAN om dEN lillA FArbrorN 
boulEvArdTEATErN
Den lilla farbrorn är mycket ensam. Ingen besvarar hans hälsningar på gatan, 
ingen ser honom ens. Ingen kommer på besök. En dag får han en idé. Han ska 
efterlysa en vän! Överallt sätter han upp lappar. Men ingen kommer. Så en 
dag dyker det plötsligt upp en hund som nosar nyfiket kring farbrorns hus. 
Trevande och försiktigt närmar de sig varandra. Efter en stund blir de vänner. 
Äntligen har farbrorn hittat en riktig vän! Då kommer det en liten flicka. 
Flickan och hunden blir genast goda vänner. Farbrorn känner sig undan-
skuffad och bortglömd. Ska han bli så där ensam nu igen?
En saga om ensamhet, vänskap och svartsjuka berättad med stor ömsinthet, 
allvar och humor.

Medverkande: Gustav lundkvist, Palle Söderberg, 
musiker Elinne leanderson

ljusdal, Slottegymnasiets aula, lördag 30 september kl 14.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651-711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan.
Alfta, Godtemplargården/ioGT, söndag 1 oktober  kl 14.00
biljetter: Edsbyns bibliotek 0271-571 50,  Alfta bibliotek 0271-572 70

TArTuFFE 
molièrEENSEmblEN
Klassikerdags i tidstrogna kostymer med sex skådespelare! Molières komedier 
handlar om kampen mellan förnuft och dumhet. I Tartuffe får vi möta Orgon 
som får huvudet förvridet av en person som använder falsk gudfruktighet för 
att lura till sig pengar och makt. Orgon blir så till sig av Tartuffes smicker att 
han beslutar sig för att gifta bort sin dotter med honom med tvång. I Tartuffe 
driver Molière med moralens självutnämnda väktare och hyllar den fria och 
självvalda kärleken. 

Medverkande: michael blomqvist, marcus Johansson, maria Nilsson, 
Sara Turpin, malin Tengvard, marcus vögeli

Sandviken, valhalla, lördag 30 september kl 16.00
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700, www.event.webbiljett.se/sandvikenfh/
Gävle, Gävle Teater, tisdag 24 oktober kl 19.00
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
Söderhamn, Söderhamns Teater, onsdag 25 oktober kl 19.00
biljetter: www.soderhamn.riksteratern.se
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TorGNy ”kiNGEN” kArlSSoN 
& bEAT uS – THAT’S All riGHT!
WESTPoiNT EvENT Ab
Varmt välkomna till en mäktig hyllning tillägnad 50- och 60-talens största 
legender och ikoner! Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Chuck Berry, Beach 
Boys, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan och Fats Domino är några av de 
som tolkas i denna hyllade föreställning. På scen möter vi Torgny ”Kingen” 
Karlsson och Beat Us, som består av stommen till Robert Wells Rhapsody in 
Rock-orkester. Senast ”Kingen” turnerade gjorde han stor succé med sin 
kritikerhyllade show ”När rocken kom till Sveg”, som gästade Gävle Teater 
hösten 2014. ”Kingen” är bland annat känd som en av medlemmarna i 
legendariska The Boppers. 

Medverkande: Torgny ”kingen” karlsson och beat us bestående av
roine Johansson, mikael Nilsson, lasse risberg, lasse Wikström

Gävle, Gävle Teater, lördag 28 oktober kl 18.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
Sandviken, kulturcentrum, Teatern, tisdag 31 januari kl 19.00
biljetter: Receptionen, Kulturcentrum 026-27 97 00 - via webben - event.webbiljett.se/sandvikenfh, 
på plats en timme innan föreställningen.

uJE brANdEliuS – 
SPriNG, uJE, SPriNG
FiFTi
Hösten 2015 släppte Uje Brandelius soloskivan ”Spring, Uje, spring” efter 
att ha spelat i bandet Doktor Kosmos i drygt tjugo år. Det blev en skiva med 
vardagsnära texter. En skiva om hans liv exakt just då. När skivan var släppt 
började han att planera en musikföreställning på en liten teater i Stockholm. 
I samma veva märkte han att kroppen inte lydde som den skulle. 
Uje Brandelius fick beskedet att han har Parkinsons sjukdom. Föreställningen 
blev ännu mer aktuell och kom att handla om livet, kärleken och dagis-
hämtningar – och allt som ska hinnas med däremellan. 
”Doktor Kosmos-sångaren Uje Brandelius soloshow är en fantastiskt rolig och 
gripande föreställning. Den borde filmas och sändas i tv på julafton varje år.” / DN
 
Medverkande: uje brandelius, clas lassbo, Fredrik myhr, iris viljanen, 

Gävle, Gävle Teater, tisdag 21 november kl 19.00 
biljetter: Gävle Teaters biljettkassa 026 -10 21 00/www.gavleteater.se, Konserthuset 026 -17 29 00, 
Flanör Depesch 026 -18 10 11, Ticketmaster 077-170 70 70/www.ticketmaster.se
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äNGlASPEl
FolkTEATErN GävlEborG
Är döden oundviklig, är den snabb? Går den att förutspå? Till och med att 
bemästra? Om den är slutet, när börjar det i så fall? Går det ens att leva, när 
döden är så påtagligt närvarande?
I Änglaspel väljer Sara att försvinna in i en annan värld där hon har plats 
att tänka. En värld hon kan stanna tiden, se sig om bakåt och fråga sig själv 
om hon kan överleva framtiden. Nuet gör ju så förbannat ont. Grafo har valt 
att lämna de vuxna bakom sig. Han tror att han aldrig kommer att bli hittad 
igen. Hidaya sörjer samtidigt en förlorad vänskap. De skulle ju vara vänner 
hela livet?
Talajeh Nasiris pjäs Änglaspel om 12-åringarna Sara, Grafo och Hidaya är en 
vacker och berörande berättelse av hur bräckligt livet är, och om hur vi alla 
hänger ihop utan att riktigt förstå hur. Föreställningen blir i Kajsa Isaksons 
regi ett drömspel om gränsen mellan livet, döden och kosmos.

Dramatiker: Talajeh Nasiri 
Regi: kajsa isakson 
Medverkande: Görgen Antonsson, björn Johansson, cecilia Wernesten
 

änglaspel spelar för mellanstadieklasser i Gästrikland under hösten 2017 för att sedan 
återkomma med en spelperiod i Hälsingland under 2018. 

vi Som bor Här 
rikSTEATErN
I höst ger sig naturskildraren Martin Emtenäs och den legendariske musikern 
Stefan Sundström ut på årets yvigaste och grönaste turné! Välkomna till 
en föreställning om biologisk mångfald - i mellanrummet mellan glitter 
och gråsuggor. Fortfarande finns det storslagen natur runt om i vårt land, 
välkända platser och dolda smultronställen. Med stor erfarenhet av svensk 
natur och sin passion för djur undersöker Martin det unika med just er plats. 
Stefan Sundström väver in nyskrivna låtar om djur och natur. Föreställningen 
bygger också på insamlat material om er lokala miljö och lokala hjältar som 
brinner för att rädda den.

Medverkande: martin Emtenäs, Stefan Sundström

Edsbyn, Folkets Hem, torsdag 9 november kl 19.00
biljetter: Edsbyns bibliotek 0271-571 50,  Alfta bibliotek 0271-572 70
ljusdal, Slottegymnasiets aula, onsdag 29 november kl 19.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651-711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan.
Hofors, Folkets hus teatern, 8 november kl 19.00
biljetter: www.hofors.riksteatern.se
bollnäs, kulturhuset, fredag 10 november kl 19.00
biljetter: www.bollnas.se/biljetter
Hudiksvall, Hudiksvalls Teater, 28 november kl 19.00
biljetter: www.tickster.se

zEbrAFiNkEN
rikSTEATErN 
Under en säng ligger en pojke och sjunger för sin burfågel, en zebrafink. 
I en gripande reflektion över skoltidens utanförskap angriper Carlos Romero 
Cruz examensföreställning från Stockholms Dramatiska högskola områden 
som identitet, självkänsla och längtan efter att passa in. Genom drag-
personan Carnita Molida hittar Carlos en underhållande och varm ton för att 
skildra tonårens skörhet, teaterns fristad och en oförstående vuxenvärld.

Medverkande: carlos romero cruz

ljusdal, Talhalla, fredag 27 oktober kl. 19.00
biljetter: Ericssons bokhandel 0651-711705, www.ljusdal.riksteatern.se, på plats en timme innan.
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mEr TEATEr i läNET
ANNA HÖGluNd – vErNiSSAGE/uTSTällNiNG
Plats: Hälsinglands museum lördag 11 november kl 13.00
Arrangör: Kultur Hudiksvall i samarbete med Hälsinglands museum

HEdmANS TEATEr, miro
Spelplats: Kulturhuset Glada Hudik lördag 7 oktober kl 13.00
biljetter: www.kulturbiljetter.se, Visit Glada Hudik 0650-191 00, på plats 1 timme innan.
Arrangör: Kultur Hudiksvall

Jv muSik & TEATEr, THE GrANd lAdy
Spelplats: Teatern, Kulturcentrum, Sandviken fredag 20 oktober kl 19.00, lördagen 21 oktober kl 16.00 
biljetter: Kulturcentrums reception 026-279700 eller www.event.webbiljett.se/sandvikenfh

P.i.A, rykTESväGEN
Spelplats: Torsåkers Bygdegård. Premiär 29 september, spelas därefter fredagarna 6, 13, 20, 27 oktober och 
lördagarna 30 september, 7, 14, 21, 28 oktober
biljetter: GULF i Torsåker 0290-40215

TEATEr dAcAPo, miNA o kÅGE 
Spelplats: Kulturhuset Glada Hudik lördag 18 november kl 13.00
biljetter: www.kulturbiljetter.se, Visit Glada Hudik 0650-191 00, på plats 1 timme innan.
Arrangör: Kultur Hudiksvall  

TEATEr FrEdAG, SAbEllES rÖdA kläNNiNGEN
Spelplats: Kulturhuset Glada Hudik lördag 21 oktober kl 13.00
biljetter: www.kulturbiljetter.se, Visit Glada Hudik 0650-191 00, på plats 1 timme innan.
Arrangör: Kultur Hudiksvall 

TiNGSHuSTEATErN, moWGli - vEm du äN är, vAr du äN är
Spelplats: Järnverket Malmvägen 18, 825 30, Iggesund
lördag 16 september kl 18.00, söndag 17 september kl 14.00, lördag 23 september kl 14.00, 
lördag 23 september kl 18.00, söndag 24 september kl 14.00, lördag 30 september kl 14.00, 
lördag 30 september kl 18.00 
biljetter: www.kulturbiljetter.se och Kiosken i Guldsmeden, Hudiksvall 

TrolSkA SkoGEN, Jul i TrolSkA SkoGEN
Spelplats: Trolska Skogen. Premiär 25 november kl 10.00, spelas därefter alla adventshelger lördag och 
söndag kl 10.00
biljetter: trolskaskogen.se

STErNulFS NÖJE, kommA uT
Spelplats: Heden, Bollnäs, onsdag 8 november kl 19.00 
biljetter: 070 - 375 19 94
Arrangör: Unga Teaternätet

diGiTAlA TEATEr- ocH oPErAFÖrESTällNiNGAr
EdSbyN, rÖdA kvArN, biljetter:  http://boka.rodakvarnedsbyn.se/edsbyn
Röda Kvarn 070-6771785.   jerker.persson@rodakvarnedsbyn.se
Från Metropolitan, New York: TrollFlÖJTEN lördag  14 oktober kl 19.00
 mordäNGElN lördag  18 november kl 19.00

GävlE, cENTrAlTEATErN, FolkETS HuS, biljetter: 026-159515
Från konserthallen i Eskilstuna: ElEcTric bANANA bANd 
 – en familjeföreställning  lördag  30 september  kl 16.00 
Från Metropolitan, New York: TrollFlÖJTEN lördag  14 oktober kl 19.00

HudikSvAll, ciNEmA, biljetter: 0650-104 00
Från Metropolitan, New York:  PärlFiSkArNA  söndag  17 september  kl 16.00
 TrollFlÖJTEN  lördag  14 oktober  kl 19.00
Från konserthallen i Eskilstuna: ElEcTric bANANA bANd 
 – en familjeföreställning  lördag  30 september  kl 16.00
Från Kungliga operan, Stockholm: drAculA  fredag  3 november  kl 19.00

SÖdErHAmN, SvEA, biljetter: 0270-146 00

Från Metropolitan, New York:  PärlFiSkArNA  söndag  17 september  kl 16.00
Från konserthallen i Eskilstuna: ElEcTric bANANA bANd 
 – en familjeföreställning  lördag  30 september  kl 16.00
Från Kungliga operan, Stockholm: drAculA  fredag  3 november  kl 19.00
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rikSTEATErNS ArrANGÖrSFÖrENiNGAr i GävlEborG
bollnäs riksteaterförening
Ann-Kristine Hellman 070-593 10 22
www.bollnas.riksteatern.se

Gävle Teaterförening
Jonas Elverstig 026-12 98 26
www.gavleteater.se

Hofors Teaterförening
Jan Pettersson 070-562 35 87
www.hofors.riksteatern.se

Scenkonst Hudiksvall
Peter Jonaszon 070-382 35 06  
www.hudiksvall.riksteatern.se

ljusdals riksteaterförening
Annika Hansson, 070-236 84 11
www.ljusdal.riksteatern.se

Nordanstigs Teaterförening
Nisse Engström 072-740 33 05
www.nordanstig.riksteatern.se

Sandvikens Teaterförening
Lena Larsson 073-694 47 93
www.sandviken.riksteatern.se

Söderhamns Teaterförening
Margaretha Rosén 070-251 64 75
www.soderhamn.riksteatern.se

voxnadalens Teaterförening
Karin Skogens 070-330 19 59
www.voxnadalen.riksteatern.se

riksteatern Gävleborg
Teaterkonsulent Agneta Svens 070-375 19 94
www.gavle.riksteatern.se

mEr FrÅN FolkTEATErN i HÖST! 

kAFkAkvällAr
Undersök Kafkas värld med Folkteatern i 
höst! Kafkakvällarna blir en varietéartad 
samlingsplats för fördjupande samtal, 
konstnärliga utspel, sceniska experiment och 
möten med andra världar än teaterns.
I höst inleds förberedelserna inför ett fram-
tida scenkonstprojekt utifrån Franz Kafkas 

berättelsevärld. Under ledning av Anna Pareto kommer ett antal Kafkakvällar att 
arrangeras på olika platser i Gävleborgs län där vi tillsammans med publiken och andra 
konst- och kulturutövare vill undersöka Kafkas absurda värld. Kafkakvällarna blir en 
varietéartad samlingsplats för fördjupande samtal, konstnärliga utspel, sceniska 
experiment och möten med andra världar än teaterns. Det vi tillsammans lär oss och 
utforskar under kvällarna kommer utgöra en del av förarbetet inför ett scenkonstprojekt 
med planerad premiär under 2019.

klubbFolk
Till hösten återkommer äntligen KLUBBFOLK! Musik 
från Gävle, Gävleborg, Sverige och världen blandas 
med bar, mat och skönt häng i Folkteaterns foajé! 
KLUBBFOLK arrangeras i samarbete mellan Folkteatern, 
Lamour och Koloni.

ÅSkÅdArSkolA

Våren 2017 bjöd Folkteatern och Kritiklabbet för första gången in till ett nytt slags 
publikmöte – Åskådarskola. Ett samtal där publiken för ett kulturkritiskt och öppet 
flerpartssamtal kring en aktuell föreställning. Åskådarskolan finns redan i ett flertal 
latinamerikanska länder och har blivit både uppskattat och uppmärksammat – 
i våras var det första gången publikmötet arrangerades i Sverige
Med en tidningsvärld som befinner sig i kris behövs kanske andra vägar och nya 
former för kulturkritik. I Åskådarskolan går det att vara publik och kritiskt tänkande, 
objekt och subjekt, på en och samma gång. 
I höst bjuder vi tillsammans med Kritiklabbet återigen in till Åskådarskola! 
Tisdag den 3 oktober kl 18.30 samlas vi på Folkteatern i Gävle för att samtala kring 
Projekt: Mamma.

Se vår hemsida www.folkteaterngavleborg.se för uppdaterad information 
om datum, plats och tider.



32

riksteatern Gävleborg
Tel: 070-375 19 94
e-post: agneta.svens@riksteatern.se
Postadress: box 857, 801 31 Gävle
Besöksadress: Silvanum, kungsbäcksvägen 32, Gävle
Hemsida: www.gavleborg.riksteatern.se

Folkteatern Gävleborg
Växel: 026-12 92 00 Fax: 026-12 62 82 
e-post: info@folkteaterngavleborg.se
Postadress: box 146, 801 03 Gävle 
Besöksadress: Norra rådmansgatan 23, Gävle
Hemsida: www.folkteaterngavleborg.se


