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.

Vill du bli medlem i Folkteaterns Vänner?
Kontakta: Ylva Lindgren, e-post: ylva.ingeborg.lindgren@gmail.com

Läs mer om oss och anmäl er till vårt nyhetsbrev på:
www.folkteaterngavleborg.se. Följ oss också på:

Folkteatern Gävleborg
Folkteatern

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, tfn: 070 - 375 19 94,
e-post: agneta.svens@riksteatern.se

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

Skottes musikteater

Embla Dansteater

Cirkus Elvira

Mittiprickteatern

Ljusdal, Kommunhuset, Ljusdalssalen, 16 mars kl 13.00
Biljetter: via Ljusdals bibliotek från den 4 mars

Kattja, Kattniss och Kattmandu har en klubb: Klösiga katters klubb. De löser
mysterier, räddar borttappade kattungar, spionerar på skummisar. Allt sånt som
det behövs riviga katter för att fixa. Men nya katter flyttar in i området!
Deras område! Vad vill de? Kattja, Kattniss och Kattmandu samlar sig för attack!

KLÖSIGA KATTERS KLUBB

Hudiksvall, Tingshuset, Delsbo, 23 mars kl 13.00
Biljetter: www.tickster.com samt i entrén innan föreställningen

Daff-Daff drömmer. På nätterna och på dagarna. I drömmarna är Daff-Daff
Cirkusartist. I natt drömde Daff-Daff att han var Lindansare. Det kan vara svårt att
lyckas uppfylla sina drömmar, men dansa på lina kan väl inte vara så svårt, bara
man är balanserad...

HOPPSAN DAFF-DAFF

Sandviken, Teatern, Folkets Hus, 29 jan kl 19.00
Biljetter: Fri entré, biljetter hämtas i Kulturcentrums reception från den 14 januari
Söderhamns Stadsbibliotek, 30 jan kl 18.00
Biljetter: Söderhamns Stadsbibliotek, Söderhamn

Orättvisan i världen gör riddaren Don Quijote galen. Han lämnar sitt hem för att
strida för de svaga och förtryckta. Rustad med ett omutligt rättvisepatos slåss han
mot skuggor och sina egna fantasier längs vägarna.

DON QUIJOTE Riksteatern

Bokronden är en interaktiv upptäcktsfärd som spelas på bibliotek. Bland böcker
och hyllor, mysiga fåtöljer och skrivbordslampor går två entusiastiskt dansande
bibliotekarier sin bokrond.
Edsbyn, Vox Cultura, 6 mars, kl 10.00
Biljetter: Alfta biblitoek, tfn: 0271-572 70 eller Edsbyns bibl tfn: 0271-571 50

BOKRONDEN

I Skottes Musikteaters föreställning får vi bekanta oss med Herr Muffin som tänker
tillbaka på livet han levt, men även höra oro och sorg från den lilla flickan som
kallar Herr Muffin för sin.
Alfta, Godtemplargården, 28 april kl 14.00
Biljetter: Alfta bibliotek tfn: 0271-572 70, Edsbyns bibliotek tfn: 0271-571 50

ADJÖ HERR MUFFIN

BARN- OCH FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR

Hudiksvall, Bjuråker, Bricka bygdegård, 19 februari kl 09.30
Biljetter: Lena Zettersten, tfn: 070 - 835 55 15

Bollnäs, Kulturhuset, 9 februari kl 12.00 | Biljetter: www.bollnas.se/biljetter

En fartfylld och rolig föreställning fylld med sång och musik tillsammans med Sven
Hedman och Fanny Wistrand.

SJUNG MED PETTSON OCH FINDUS Region Gävleborg

Var på en hund kan man klappa? Var på en kompis kan man klappa? Vet vuxna allt?
Måste man sova? Kan chips vara middag? En föreställning om vad som är viktigt i
livet, med lyrisk dans, sånger och vackra kimonos.
Nordanstig, Kulturhuset Bergsjögården, 25 maj kl 14.00
Biljetter: Bokning via tfn: 0652-10490

OBS! SUPERVIKTIGT Minna Krook Dans

Gävle, Gävle Teater, 27 jan kl 15.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

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!

MÄSTAR-SKRÄDDAREN Tanke-tank

Gävle, Gävle Teater, 31 mars kl 15.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

Efter boken med samma namn av Ulf Stark. Ulf är för liten, han får inte hänga med
storebrorsan och hans kompisar Nisse och Larsen till det stora cykelloppet. Han får
stanna hemma med löfte om att inte gå utanför trädgården. Men ingen sa något om
att cykla… Ulf blir en superhjälte.

MIRAKELPOJKEN Teater Kung och Drottning

Gävle, Gävle Teater, 10 mars kl 15.00
Biljetter: www.gavleteater.se

Dockteatern Tittut

Ugglan Lage har sålt sitt föräldrahem, en tall utanför
Tingsryd, och flyttat till stan. Livet i stan är inte helt enkelt.
Men han blir kompis med Flickan som stöttar honom när
han har hemlängtan. Och så dyker den oberäkneliga ugglan
Janne upp.

MIN VÄN LAGE

5 feb kl 19.00 En Frid(a) för själen, Runemo Byagård, Runemo
16 feb kl 15.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg, buss ToR Edsbyn - Bollnäs - Gäve, bussen avgår kl 12.00 från Edsbyn
17 feb kl 14.00 Virvel o Vinda, Godtemplargården, Alfta
6 mars kl 10.00 Bokronden, Vox Cultura, Edsbyn
14 mars kl 19.00 Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Folkets Hem, Edsbyn
28 april kl 14.00 Adjö Herr Muffin, Godtemplargården, Alfta

Ovanåker

30 jan kl 18.00 Don Quijote, Söderhamns Teater
16 februari kl 15.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävle, buss ToR Söderhamn - Gävle, bussen avgår kl 13.30 från Svea Bio, Söderhamn
18 februari kl 19.00 Jag är en annan nu, Söderhamns Teater
23 februari kl 14.00 Virvel o Vind, Söderhamns Teater
2 mars kl 19.00 24 timmar svart kvinna, Söderhamns Teater
2 april kl 19.00 Extended, Söderhamns Teater
25 april kl 19.00, Nationalparken, Söderhamns Teater

Söderhamn

26 jan kl 16.00 Rivers of Färila, Teatern, Folkets Hus
29 jan kl 19.00 Don Quijote, Teatern, Folkets Hus
16 feb kl 19.00 Jag är en annan nu, Teatern, Folkets Hus
4 mars kl 19.00 24 timmar svart kvinna, Se www.sandviken.riksteatern.se för spelplats och mer information
28 mars kl 19.00 Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Järbo, Folkets Hus
30 mars kl 18.00 Ingripandet, Valhalla Teatersalong

Sandviken

26 maj kl 16.00, Livets mening, Dansbanan Ragvaldsnäs

26 jan kl 14.00, Hugo-Elak, blodtörstig och jättefarlig, Godtemplargården Jättendal
27 feb kl 19.00 Kvinnor, Hasselagården
28 mars kl 19 När prinsen kom till byn, Grängsjö Kapell
25 maj kl 14.00, Obs! Superviktigt, Kulturhuset Bergsjögården

Nordanstig

19 feb kl 13.30 Rivers of Färila, Slottescenen
20 feb kl 19.00 Jag är en annan nu, Slottescenen
16 mars kl 13.00 Klösiga katters klubb, Kommunhuset, Ljusdalssalen
22 mars kl 19.00 Svante möter Beppe Wolgers, Slottescenen

Ljusdal

26 jan kl 16.00 Rivers of Färila, Folkets Hus, Sandviken, buss ToR Hofors - Torsåker - Storvik - Sandviken, bussen avgår kl 14.45
7 feb kl 19.00 Kabare, Barkhyttans Bygdegård
30 mars kl 17.00 Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Folkets hus, Valhall
23 april kl 19.00 Nationalparken, Folkets Hus, Teatern

Hofors

16 feb kl 15.00 Virvel och Vinda, Östergrändens bygdegård
19 feb kl 09.30 Sjung med Pettson och Findus, Bricka bygdegård, Bjuråker
8 mars kl 19.00 Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Svea Bio, Delsbo
15 mars kl 19.00 Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Enångers Bygdegård
20 mars kl 19.30 Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Njutångers Bygdegård
23 mars kl 13.00 Hoppsan Daff-Daff med Cirkus Elvira, Tingshuset, Delsbo
28 mars kl 19.00 I Mellan, Kulturhuset Glada Hudik
23 april kl 19.00 Under[är jag]bar, Tingshuset, Delsbo
27 april kl 19.00 Nationalparken, Kulturhuset Glada Hudik

19 feb kl 19.00 Jag är en annan nu, Kulturhuset Glada Hudik
15 feb kl 10.00 Virvel och Vinda, Enångers bygdegård

Hudiksvall

21 feb kl 19.00 Dans l´Engrenage, Gävle Teater
2 mars kl 19.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York: Regementets dotter, CentralTeatern
5 mars kl 19.00 24 timmar svart kvinna. Gävle Teater
7 mars kl 19.00 Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt, Gävle Teater
10 mars kl 15.00 Min vän Lage, Gävle Teater
12 mars kl 19.00 Svante Thuresson möter Beppe Wolgers, Gävle Teater
14 mars kl 20.00 Ta det som en man, Gävle Teater
17 mars kl 16.00. Mattias Enn – Värp först kackla sen, Gävle Teater
19 mars kl 19.00 Bernardas Hus. Gävle Teater
21 mars kl 20.00 Radikal optimist, Gävle Teater
30 mars kl 20.00 Årets Mama - av och med Emma Knyckare. Gävle Teater
31 mars kl 15.00 Mirakelpojken, Gävle Teater
2 april kl 19.00 I Huvudet på Alfhild Agrell, Gävle Teater
7 april kl 16.00 Om att våga flyga – Maria Lundqvist, Gävle Teater
11 april kl 19.30 Omstart - Olof Röhlander, Gävle Teater
24 april kl 19.00 Fröken, Gävle Teater
27 april kl 19.00 Jag, pappa? - med Kodjo Akolor, Gävle Teater
2 maj kl 18.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York: Karmelitsystrarna, CentralTeatern
2 maj kl 19.00 Hyllning till Isadora, Gävle Teater
24 maj kl 19.00 The Grand Lady, Gävle Teater
25 maj kl 16.00 The Grand Lady, Gävle Teater
30 maj - 30 juni Mästaren och Margarita, Hyttan, Axmar

27 jan kl 15.00 Mästar-Skräddaren - Barnteater för alla åldrar, Gävle Teater
29 jan kl 18.30 Rivers Of Färila, Folkteatern Gävleborg
31 jan kl 13.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
2 feb kl 15.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
2 feb kl 16.00 Förvandlingen/Moudonmuutos, Gävle Teater
2 feb kl 19.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York : Carmen, CentralTeatern
5 feb kl 18.30 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
5 feb kl 19.00 PK-Fittan - En stand up om livet som politiskt korrekt, Gävle Teater
7 feb kl 18.30 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
7 feb kl 19.00 Jag tog vägen bort från kartan, Gävle Teater
9 feb kl 15.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
9 feb kl 19.00 Spring, Uje, spring - Soloversionen, Gävle Teater
11 feb kl 19.00 Ett urtaget hjärta - 123 Schtunk, Gävle Teater
12 feb kl 13.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
14 feb kl 18.30 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
16 feb kl 15.00 Rivers of Färila, Folkteatern Gävleborg
17 feb kl 18.00 Jag är en annan nu, Gävle Teater

Gävle

9 feb kl 12.00 Sjung med Pettson och Findus, Kulturhuset
16 feb kl 15.00 Rivers of Färila,Folkteatern Gävleborg , Buss ToR Edsbyn - Bollnäs - Gävle, bussen avgår kl 12.00 Edsbyn, kl 12.40 Bollnäs
26 april kl 19.00 Nationalparken, Stora Scenen, Kulturhuset

Bollnäs

Folkteatern Gävleborg

KALENDARIUM VÅREN 2019

Hitta Till Teatern finns till för att guida dig till Gävleborgs alla
scenkonstupplevelser under våren. Foldern 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!
Klip
upp p ut o
ch
på
ditt sätt
kyls
kåp
!

SCENKONST I GÄVLEBORG
Riksteatern Gävleborg
Tfn: 070-375 19 94
E-post: agneta.svens@riksteatern.se
Postadress: Box 857, 801 31, Gävle
Gävle Besöksadress: Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle
Hemsida: www.gavleborg.riksteatern.se
Folkteatern Gävleborg
Växel: 026-12 92 00
E-post: info@folkteaterngavleborg.se
Postadress: Box 146, 801 03 Gävle
Besöksadress: Norra Rådmansgatan 23, Gävle
Hemsida: www.folkteaterngavleborg.se

Riksteatern Gävleborg och Folkteatern Gävleborg erhåller stöd från

Bollnäs Riksteaterförening
Ann-Kristine Hellman
Tfn: 070-593 10 22
www.bollnas.riksteatern.se
Nordanstigs Teaterförening
Nils Engström
Tfn: 072-740 33 05
www.nordanstig.riksteatern.se

Gävle Teaterförening
Jonas Elverstig
Tfn: 026-12 98 26
www.gavleteater.se
Sandvikens Teaterförening
Viktor Ståhl
Tfn: 070-142 13 22
www.sandviken.riksteatern.se

Hofors Teaterförening
Jan Pettersson
Tfn: 070-562 35 87
www.hofors.riksteatern.se
Söderhamns Teaterförening
Margaretha Rosén
Tfn: 070-251 64 75
www.soderhamn.riksteatern.se

Scenkonst Hudiksvall
Peter Jonaszon
Tfn: 070-382 35 06
www.hudiksvall.riksteatern.se
Voxnadalens Riksteaterförening
Karin Skogens
Tfn: 070-330 19 59
www.voxnadalen.riksteatern.se

Ljusdals Riksteaterförening
Annika Hansson
Tfn: 070-236 84 11
www.ljusdal.riksteatern.se
Riksteatern Gävleborg
Teaterkonsulent Agneta Svens
Tfn: 070-375 19 94
E-post:
agneta.svens@riksteatern.se
www.gavle.riksteatern.se

EXTENDED Dansnät Sverige

HUGO - ELAK, BLODTÖRSTIG OCH JÄTTEFARLIG

Boulevardteatern

Hugo har ofrivilligt lämnat livet som cirkusartist bakom sig och råkat hamna långt ute i skogen. Med
ett förflutet som lindansare är Hugo förstås ingen vanlig krokodil, han älskar att sticka och baka. Men
att skaffa vänner i skogen är inte helt lätt... Hugo försöker göra det bästa av situationen och sätter
genast en plan i verket för att bli accepterad. För Hugo har faktiskt ett hjärta av guld... Fantasi, drama,
spänning och humor i musik, sång, mim och berättande. Efter Mia Nilssons bok.
Jättendal, Godtemplargården, 26 jan kl. 14.00 | Biljetter: Bokning via tfn: 070-2261980

VIRVEL O VINDA

Ensemble Yria i samarbete med Kultur Gävleborg

Helena Franzén är koreografen som i fler än 70 verk hängivit sig åt rörelsens variationsrikedom.
Nu intar hon själv scenen i soloverket Extended. Omgiven av projektioner föreställandes utsatta,
karga trakter, rör sig Franzén med precision och intelligens. Extended är ett verk som erbjuder ett
andningshål i vardagen. En plats där meditativa tillstånd skapas och minnen förväxlas och tolkas om.
Söderhamn, Söderhamns Teater, 2 april kl 19.00 | Biljetter: www.soderhamn.riksteatern.se

FOLKMUSIKENS QUEEN B

Brita Björs ikläder sig rollen som Folkmusikens Queen B i denna egensinniga soloföreställning.
Hon tolkar världsartisten Beyoncé fast via folkmusik, folkdräkt, folkdans och allmogekultur. 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 – en maxad allmogeshow för samtiden.
Söderhamn, Söderhamns Teater, 22 februari
Biljetter: se www.soderhamn.riksteatern.se för mer information

Virvel o Vinda kommer inkånkande med all sin tvätt och sina instrument på förskolan. De slår upp sin
torkvinda mitt i rummet, inomhus! Men här finns väl ingen vind? Med hjälp av barnen, musiken och
lite blåst får vi snurr på tillvaron och virvlar fram mellan olika platser, känslor och tokiga upptåg.

Hudiksvall, Svea Bio, Delsbo, 8 mars kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com samt i entrén innan föreställningen

Hudiksvall, Enångers bygdegård, 15 februari kl 10.00
Biljetter: Marie Sandehult, tfn: 070 - 334 81 26
Hudiksvall, Östergrändens bygdegård,16 februari kl 15.00
Biljetter: Kerstin Brandt, tfn: 073 - 984 78 77
Godtemplargården, Alfta, 17 februari kl 14.00,
Biljetter: Alfta bibliotek, tfn: 0271-572 70, Edsbyns bibliotek, tfn: 0271-571 50

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. En högaktuell föreställning om makt, tradition, familj och förtryck. Bernardas hus är
Federico Garcia Lorcas sista pjäs, färdigskriven endast några månader innan han mördades av
Francoanhängare.
Gävle, Gävle Teater, 19 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

DANS L´ENGRENAGE

Dansnät Sverige

Verket Dans l’Engrenage inleds med en kvinna som med resolut
beslutsamhet har erövrat makten. Hon är kraftfull och har tagit sin
självklara plats och upp ur mörkret växer ytterligare sex gestalter
fram. Inspirerade av traditionell dans och arabiska rytmer gestaltas
människans behov av att klättra i status och lyckas.
Gävle, Gävle Teater, 21 februari kl 19.00
Biljetter: www.gavleteater.se

EN FRIDA(A) FÖR SJÄLEN

Anna Bromee

I den nya musikteater-föreställningen En frid(a) för själen, sjunger och berättar skådespelaren
Anna Bromee varmt, humoristiskt och berörande utifrån Anni-Frid Lyngstads musik. Vi får följa med
från ett tidigt 60-tal när en ung Anni-Frid sjunger i dansorkestrar runt om i Sörmland, vinner en
talangjakt och framträder i Hylands hörna, till världsturnéerna med ABBA och de personliga
solo-albumen på 80- och 90-talet där Frida debuterar som kompositör & textförfattare.
Runemo, Runemo Byagård, 5 februari kl 19.00
Biljetter: Alfta bibliotek tfn: 0271-572 70. Edsbyns bibliotek tfn: 0271-571 50

ETT URTAGET HJÄRTA

1 2 3 Schtunk

Teaterspel i två akter om genier och relationer. Efter att ha grävt i den Strindbergska pjäs- och
litteraturskatten, med föreställningar som Hemsöborna och Ett Drömspel är de tre clownerna i 1 2 3
Schtunk tillbaka med en föreställning om bland annat författaren själv. Får det plats fler genier än ett i
en kärleksrelation? Eller måste någon av dem stiga åt sidan?
Gävle, Gävle Teater, 11 februari kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

INGRIPANDET

Två bästa vänner visar sig ha helt olika syn på om deras land ska ingripa i en väpnad konflikt. Det som
börjar som en vardaglig politisk diskussion utvecklar sig snart till något helt annat och upprörda
känslor får både gamla och nya motsättningar att komma upp till ytan. Innan huvudpersonerna vet
ordet av hänger hela deras relation på en skör tråd. Ingripandet är en hyllning till den innerliga
vänskapen och en klarsynt betraktelse av dess många fallgropar. Vad händer när livet, i form av
kärlek, livskriser och olika åsikter, kommer emellan?

Välkomna till Café Amadeus för en humoristisk och hoppfull musikföreställning, tillsammans med
Sara Lindh & Krister Jonsson, om att se det vackra i livet. Om kärlek, uppbrott och om att gå vilse men
att det aldrig är för sent att hitta nya vägar. Vad händer när det som var inte längre gäller och kartan
måste ritas om?

Fler datum tillkommer, se www.folkteaterngavleborg.se för aktuell spelplan

FÖRVANDLINGEN/MUODONMUUTOS

Riksteatern i samarbete med Svenska Teatern i Helsingfors

Familjelivet får sig en törn då Gregor Samsas, familjens enda son och försörjare, förvandlas till en
jättelik insekt. Familjen är utom sig. De får ta sig an både arbete, hushåll och skulder medan deras
son och bror klättrar på väggarna i ett nu förseglat pojkrum. Hur mycket kan ens nära förändras,
innan vi slutar att känna igen och älska dem? Hur långt är vi villiga att gå för att skydda oss mot det
annorlunda och obekanta? Föreställningen spelas på finska med svensk text.

JAG TOG VÄGEN BORT FRÅN KARTAN Alla tiders firma 2000

Gävle, Gävle Teater, 7 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

JAG ÄR EN ANNAN NU - Ann Petrén och Frida Westerdahl
Riksteatern i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern

Ann Petrén och Frida Westerdahl i mor- och dotterdrama. Miriam är på väg till sjukhuset för
behandling och på vägen besöker hon sin mamma Claire som opererat höften. Claire pratar mest om
sig själv, om sitt liv, om sin ålder, om att sluta röka. Att Miriam har cancer blir som en parentes, något
hon inte tar in. Men Miriam har bestämt sig, både för att överleva och att nå fram till sin mamma.
Sandviken, Folkets Hus, Teatern, 16 februari kl 19.00
Biljetter: www.webbbiljetter.se eller vid Kulturcentrums reception
Gävle, Gävle Teater, 17 februari kl 18.00 | Biljetter: www.gavleteater.se
Söderhamn, Söderhamns Teater, 18 februari kl 19.00
Biljetter: www.soderhamn.riksteater.se

Gävle, Gävle Teater, 2 februari kl 16.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

FRÖKEN

Riksteatern

Enångers bygdegård, 15 mars kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com, samt i entrén innan föreställningen

Hofors, Folkets Hus, Valhall, 30 mars kl 17.00
Biljetter: www.tickster.se samt en timme innan föreställningen

Teater Norra

Hudiksvall, Kulturhuset Glada Hudik, 28 mars kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com, samt i entrén innan föreställningen

Sandviken, Valhalla Teatersalong, 30 mars kl 18.00
Biljetter: Bokas på www.webbiljett.se eller vid Kulturcentrums Reception

Sandviken, Järbo, Folkets Hus, 28 mars kl 19.00
Biljetter: www.webbiljett.se eller Kulturcentrums Reception

VUXENFÖRESTÄLLNINGAR

Riksteatern

Med kärlek, attityd och energi delar Unruly Gang med sig av
mellanförskapets enorma kraft. I mellan hyllar våra olikheter och skapar
ett pulserande rum där alla bjuds in att vara stolta över dem vi är.
Koreografen Imenella Mohamed tog över dansgolven under 2018 med sin
debutsingel Chagga. Tillsammans med den nära kollegan Rut Roos lyfter
hon nu styrkan i att vara a third culture kid genom en bombastisk
musik- och dansupplevelse som inspirerar.

Edsbyn, Folkets Hem, 14 mars kl 19.00
Biljetter: Alfta bibliotek tfn: 0271-572 70,
Edsbyns bibliotek tfn: 0271-571 50

Njutångers Bygdegård, 20 mars kl 19.30 | Biljetter: www.tickster.com

Söderhamn, Söderhamns Teater, 23 februari kl 14.00
Biljetter: Söderhamns Stadsbibliotek från och med 8 februari

BERNARDAS HUS

Folkteatern Gävleborg

I MELLAN

Hudiksvall, Kulturhuset Glada Hudik,19 februari kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com samt i entrén en timme innan föreställningen

Västanå Teater

I romanen 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.
Gävle, Gävle Teater, 24 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

HYLLNING TILL ISADORA

In a living tradition

Dansaren Lilly Zetterberg och konsertpianisten Roland Pöntinen tar tillsammans oss tillbaka till en tid
av oskuldsfullhet och revolution med originalkoreografier av Isadora Duncan och musik av Brahms,
Chopin, Scriabin med flera. Koreografierna som dansas kommer från olika perioder av Isadoras
liv – både från hennes tidiga verk (kring år 1904) – till hennes sista koreografi (år 1922).
Isadora Duncan förkroppsligade såväl sin tid som visionen om en framtid.
Gävle, Gävle Teater, 2 maj kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

I HUVUDET PÅ ALFHILD AGRELL

Teater Västernorrland

I huvudet på Alfhild Agrell är historien om en författare och konstnär som brann för lusten att skriva,
i en brytningstid där kvinnan blev sin egen. Alfhild Agrell gjorde ett pionjärarbete när det gällde att
lyfta fram och belysa frågor som gällde kvinnans frigörelse. Föreställningen är dessutom en personlig
berättelse om Alfhilds eget sökande, barnlösheten, det hopplösa äktenskapet, om lusten att skapa
och om att aldrig ge upp sina drömmar.
Gävle, Gävle Teater, 2 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

Slottescenen, Ljusdal, 20 februari kl 19.00
Biljetter: www.ljusdal.riksteatern.se samt på Ericssons bokhandel i Ljusdal

JAG, PAPPA? - Med Kodjo Akolor

Thorsson Productions

Jag, pappa? är en rolig, lite galen, vacker och tänkvärd föreställning om huvudpersonens förvandling
från en vanlig dödlig till att bli pappa. Skådespelaren, programledaren, komikern, författaren och
tvåbarnspappan Kodjo Akolor tar med oss på en humoristisk resa med stor risk för igenkänning i
föräldraskapets krav, prestationsångest, galenskap och glädje.
Gävle, Gävle Teater, 27 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

KABARE

Uppsala Fria teater

Sång och musik med Andrea Geurtsen och Mats Tielman Lindberg.
Hofors, Barkhyttans bygdegård, 7 februari kl 19.00
Biljetter: Säljs på plats cirka en timme innan föreställningen

KAN VI INTE VARA SNÄLLA NU FÖR SEN DÖR VI FAKTISKT
Pironi Management

Bob Hansson, som det senaste året framträtt mycket i det populära P1-programmet Allvarligt Talat,
är en av Sveriges mest älskade poeter och nu turnerar han med sin helt egna
inspirational-stand-up-föreställning om lattevispar och konsten att älska livet.
Gävle, Gävle Teater, 7 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

KVINNOR

Teater Soja

I pjäsen möter vi fyra kvinnor i olika livssituationer. De har alla förlorat något, de har alla vunnit något.
De kämpar med kvinnorollen, slåss för sina identiteter, vägrar bli en del av ett samhälle som
osynliggör dem. Fyra kvinnor. Mödrar, fruar, älskarinnor. Vänner. Eller kanske nuckor?

OMSTART Lifeline Entertainment

Olof Röhlander är norrlänningen som sadlade om från elitspelare i bordtennis till mental tränare,
inspiratör och författare. Den senaste boken blev snabbt en försäljningssuccé och resulterade i mer
än 200 inspirationsdagar och föreläsningar per år 2016 och 2017.

Hassela, Hasselagården 27 februari kl 19.00 | Biljetter: Bokning via tfn: 070-8581662

Gävle, Gävle Teater, 11 april kl 19.30 | Biljetter: www.gavleteater.se

LIVETS MENING Friteatern

PK-FITTAN, stand up om livet som politiskt korrekt Herr Sjöberg produktion

Två grånade skådespelare åker ut på ännu en turné. De ska framföra en föreställning om livets
mening, en skröna som utspelar sig i en karg utpost i Sverige. Men under föreställningens gång hinner
verkligheten ikapp dem. Pjäsen sammanblandas med deras egna livsresor och med berättelsen om de
fria grupper som uppstod under 70-talet, och om byaföreningar på platser långt från allfarsvägarna.

Äntligen är det dags för PK-Fittan att tala ut! Hur är det egentligen att vara politiskt korrekt? Blir man
en så kallad PK-fitta bara för att man återvinner, ger en slant till tiggare och handlar ekologiskt?
Komikern Elina Du Rietz reder ut PK-begreppet samtidigt som hon kämpar med sina egna fördomar i
sin första soloshow.

Gnarp, Dansbanan Ragvaldsnäs, 26 maj kl 16.00 | Biljetter: Bokning via tfn:070-5809978

Gävle, Gävle Teater, 5 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

MATTIAS ENN – VÄRP FÖRST KACKLA SEN

RADIKAL OPTIMIST - Anders Jansson

Mattias Enn

Välkomna till en musikalisk föreställning där estradören Mattias Enn sjunger och berättar om
världssopranen Birgit Nilssons liv och karriär på operascenerna, om självupptagna tenorer, mäktiga
operachefer och hennes underbara humor. Birgit Nilssons liv var som en saga, från den lilla
bondgården i Skåne till de största operascenerna i världen.
Gävle, Gävle Teater, 17 mars kl 16.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

MÄSTAREN OCH MARGARITA

Folkteatern Gävleborg

Moskva – en stad där man har slutat tro på sagorna om Gud. En mystisk professor i svart magi dyker
upp i sällskap med en arbetslös körledare och en talande katt. Märkliga saker börjar hända, och oro
och panik uppstår bland stadens invånare. Mästaren och Margarita är en magisk och halsbrytande
rolig berättelse om den eviga fråga som den romerske prokuratorn Pontius Pilatus en gång lär ha
ställt till en drygt 30-årig fånge från Judeen: vad är sanning?
Spelperiod: 30 maj - 30 juni, spelas i Hyttan, Axmar | Läs mer: www.folkteaterngavleborg.se

NATIONALPARKEN

Riksteatern

Gänget som skapade och medverkade i succéshowen Fäboland är tillbaka med en ny musikfylld
föreställning! Följ med in i de djupa skogarna, in i byalagsgubbarnas, skogsmaskinernas och de mjuka
mossbäddarnas land. Här hörs berättelser om mormorstallar, dragspel och motorsågar; om
kaffekorgar och landskapsdjur; om gröna vågen, innerstadsfolk som möter skog i svindyra
funktionskläder och om de som bodde här förr.
Hofors, Folkets Hus, Teatern, 23 april kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com
Söderhamn, Söderhamns Teater, 25 april kl 19.00
Biljetter: www. soderhamn.riksteatern.se
Bollnäs, Kulturhuset, Stora Scenen, 26 april kl 19.00
Biljetter: www.bollnas.se/biljetter
Hudiskvall, Kulturhuset Glada Hudik, 27 april kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com samt i entrén innan föreställningen

NÄR PRINSEN KOM TILL BYN

Västerbottensteatern

Gunnar Eklund är tillbaka på Västerbottensteatern med en helt ny Torgny-föreställning.
Få skådespelare har väl tolkat Torgny Lindgrens texter och karaktärer så ofta som han. Allt från
Skrävel Jani i Ormens väg på hälleberget till berättelsen om Skräddare Molin som också spelades in
för TV. Och nu, tio Torgnyproduktioner senare, presenterar vi stolt När prinsen kom till byn
– en fri tolkning av I Brokiga Blads vatten – en färgglad berättelse om livet och kärleken till konsten.
Gnarp, Grängsjö kapell, 28 mars kl. 19.00 | Biljetter: Bokning via tfn: 070-2261980

OM ATT VÅGA FLYGA

Audere Vivere

En galet rolig föreställning med tvära kast och mycket musik. Färdiga
nummer blandas med ofärdiga tankar. Maria Lundqvist - en av våra
mest aktuella och folkkära skådespelare, ständigt synlig på
teaterscenen som på filmduken, åker våren 2019 ut på turné med en
egenskriven föreställning.
Gävle, Gävle Teater, 7 april kl 16.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

Kahlo AB

Nu är den populära komikern, känd från Hipp Hipp och Starke Man, här med uppföljaren Radikal
Optimist. En humorföreställning i högt tempo där publiken får följa med på Anders Janssons utflykter
i vardagens märkligheter och i hans träffsäkra gestaltningar av komiska karaktärer. Föreställningen
utgår från Anders Janssons osvikliga förmåga att se vår oroliga värld ur en unik optimistisk synvinkel.
Gävle, Gävle Teater, 21 mars kl 20.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

RIVERS OF FÄRILA

Folkteatern Gävleborg

Med föreställningen Rivers of Färila tar sig Folkteatern till Hälsingland med en berättelse inspirerad
av koreografen Per Jonssons liv och verk. Per växte upp i närheten av Hyttebo, Färila. Hans
fiolspelande tog honom till Stockholm, till dansen och koreografin och ett av de största
genombrotten i svensk danshistoria.
Sandviken, Kulturcentrum, 26 jan kl 16.00
Samt bussresa ToR Hofors - Sandviken
Biljetter: www.webbiljett.se
Läs mer om bussresa: www.hofors.riksteatern.se
Gävle, Folkteatern, 29 januari kl 18.30
Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 31 januari kl 13.00
Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 2 feb kl 15.00
Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 5 feb kl 18.30
Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern 7 feb kl 18.30 | Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 9 feb kl 15.00 | Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 12 feb kl 13.00 | Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 14 feb kl 18.30 | Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Gävle, Folkteatern, 16 feb kl 15.00 Samt bussresa ToR Edsbyn - Bollnäs - Gävle och Söderhamn - Gävle
Biljetter: www.folkteaterngavleborg
Läs mer om bussresa: www.voxnadalen.riksteatern.se eller www.soderhamn.riksteatern.se
Ljusdal, Slottescenen, 19 feb kl 13.30 |Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se

SPRING, UJE, SPRING - Soloversionen

FIFTI

Uje Brandelius kommer tillbaka till Gävle Teaters scen med Spring, Uje, spring, fast nu i en
soloversion. Succén som hade premiär 2016 och som redan dragit land och rike runt med bland
annat två stopp på Dramaten har nu bearbetats till en intimare version av sig själv. Hösten 2015
släppte Uje Brandelius soloskivan Spring, Uje, spring efter att ha spelat i bandet Doktor Kosmos i
drygt tjugo år. När skivan var släppt började han att planera en musikföreställning i Stockholm. I
samma veva märkte han att kroppen inte lydde som den skulle. Uje Brandelius fick beskedet att han
har Parkinsons sjukdom.
Gävle, Gävle Teater, 9 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

SVANTE THURESSON MÖTER BEPPE WOLGERS Riksteatern

En intim och personlig föreställning där Svante Thuresson framför många av Beppe Wolgers mest
älskade texter. Med musik, humor och värme kommer vi nära textförfattaren, poeten och
människan Beppe. Svante Thuresson är en av Sveriges främsta jazzsångare med en lång karriär.
Han har genom åren framfört texter och sånger av bland andra Beppe Wolgers, Hasse & Tage,
Povel Ramel, Monica Zetterlund och Cornelis Vreeswijk.
Gävle, Gävle Teater, 12 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se
Ljusdal, Slottescenen, 22 mars | Biljetter: www.ljusdal.riksteatern.se och Ericssons bokhandel

THE GRAND LADY

JV Musik & Teater

En musikal om entreprenören och hotelldrottningen Wilhelmina Skogh. Om en ung kvinnas resa till
samhällets topp i industrialiseringens Gästrikland. Wilhelmina Skogh blev en föregångare i
hotell-, restaurang- och turistbranschen i Sverige i samband med att det svenska järnvägsnätet
byggdes ut i slutet av 1800-talet. Hon hade i början av 1900-talet ett avgörande inflytande på Grand
Hôtel i Stockholm och dess utveckling genom att initiera en rad viktiga renoveringar i hotellet vid sitt
tillträde som VD 1901.
Gävle, Gävle Teater, 24 maj kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se
Gävle, Gävle Teater, 25 maj kl 16.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

TA DET SOM EN MAN

Kahlo AB

- En föreställning av och med Hampus Nessvold
Hampus Nessvold kommer till Gävle Teater med sin första
soloföreställning. Förra året släppte han den hyllade och
uppmärksammade boken, Ta det som en man, där han ifrågasatte
dagens samhällsnormer och klichéartade mansideal. I den
humoristiska, musikfyllda och något tragiska scenföreställningen får
vi följa med Hampus på en personlig och tankeväckande resa genom
barndomen till vuxenlivet, om att vara man och samtidigt inte känna
igen sig i mansrollen.
Gävle, Gävle Teater, 14 mars kl 20.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

UNDER [ÄR JAG] BAR

Smart Framförande och Glugg Produktion

Glömda ängsmarker kartläggs i en bejublad teaterföreställning om vaginan. Hur mår vaginan i
dagens samhälle? Vad ska den användas till? Och stämmer det verkligen att den är så känslig och
lättirriterad? Bland buskar i minerad terräng försöker två våtmarksforskare ta reda på fakta,
genomskåda myter och utmana traditioner. Välkomna på en känslosam resa i ett mytomspunnet
landskap.
Hudiksvall, Delsbo, Tingshuset, 23 april kl 19.00
Biljetter: www.tickster.com samt i entren en timme innan föreställningen

ÅRETS MAMA Kahlo AB

- En föreställning av och med Emma Knyckare
Under hösten har Emma Knyckare turnerat i Sverige med Årets Mama – En föreställning om
familjeliv, underliv och kärlek. Föreställningen är en personlig skildring av mammablivandet och
alla knasiga föräldrar där ute. Den bygger på Emma Knyckares bok Hit med flaskan, en utlämnande
uppgörelse med förväntningarna på småbarnsåren och hur det egentligen ska gå till att ta till vara
på den här tiden.
Gävle, Gävle Teater, 30 mars kl 20.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

24 TIMMAR SVART KVINNA

Riksteatern

Fyra vänner och en natt som ställer vänskapen på prov. Under 24 timmar får vi följa bästa
vännerna Iman, Mimmi, Ayida och Yayyah. Ute på en klubb i Stockholm utsätts en av dem för ett
rasistiskt påhopp. Tumult uppstår och slutar med att två av tjejerna blir utkastade av vakterna. När
en utsätts för rasism, vad gör de andra vännerna då? Är det självklart att alla fyra ska reagera
exakt likadant, som om de vore samma person? En spricka uppstår i deras vänskap. Personerna
och skeendena är inspirerade av verkliga händelser och överlevnadsstrategier, vänskaper och den
dagliga kampen mot sexism och rasism.
Söderhamn, Söderhamns Teater, 2 mars kl 19.00 | Biljetter: www.soderhamn.riksteatern.se
Sandviken, 4 mars kl 19.00, se www.sandviken.riksteatern.se för spelplats och mer information
Biljetter: bokas via www.webbbiljett.se eller Kulturcentrums Reception
Gävle, Gävle Teater 5 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

HITTA TILL TEATERN

Våren 2019 i Gävleborg

