HITTA TILL TEATERN
Våren 2020 i Gävleborg

SCENKONST I GÄVLEBORG

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!
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.
Vill du bli medlem i Folkteaterns Vänner?
Skicka ett mail till folkteaterns.vanner@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 för länets barn och unga i förskola och
skola i länets samtliga kommuner.
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

Klipp av och sätt upp på ditt kylskåp!

KALENDARIUM VÅREN 2020
BOLLNÄS

29 jan kl 19.00 Förvandlingen, Kulturhuset
25 april kl 15.00 Kartan över oss, Träkyrkan, Ö Stationsgatan 14
08 maj kl 19.00 Kurage, lokal ännu inte fastställd, se www.riksteatern.se/bollnas för uppdaterad information

GÄVLE

15 jan kl 19.00 Den sårade Divan, Gävle Teater
16 jan kl 13.30 Den sårade Divan, Gävle Teater
18 jan kl 15.00 Förvandlingen, Folkteatern
19 jan kl 15.00 Vem ser Dim?, Gävle Teater
25 jan kl 15.00 Förvandlingen, Folkteatern
26 jan kl 16.00 Bioföreställning, livesändning från Bolsjoj, Moskva, Giselle, CentralTeatern/Folkets Hus
26 jan kl 15.00 Den sårade Divan, Gävle Teater
27 jan kl 19.00 Den sårade Divan, Gävle Teater
28 jan kl 13.30 Den sårade Divan, Gävle Teater
01 feb kl 15.00 Förvandlingen, Folkteatern
01 feb kl 17.00 GUSHI – Parallella Universum, Gävle Teater
01 feb kl 19.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York, Porgy and Bess, CentralTeatern/Folkets Hus
04 feb kl 18.00 Divasoaré, PRO Folkhögskola, Gysinge
04 feb kl 19.00 Mitt liv är ett skämt! - En standup om livet som Stephan Ahlgren, Gävle Teater
06 feb kl 18.00 Förvandlingen, Fyren, Norrsundet
08 feb kl 15.00 Den sårade Divan, Gävle Teater
09 feb kl 15.00 Den sårade Divan, Gävle Teater
12 feb kl 19.00 Om att våga flyga - Maria Lundqvist, Gävle Teater
15 feb kl 11.00 Den kosmiska havsträdgårdspassagen - Bebisdans 2-18 månader, Gävle Teater
21 feb kl 19.00 Maria Möller - Musik & människor, Gävle Teater
23 feb kl 16.00 Bioföreställning, livesändning från Bolsjoj, Moskva, Svansjön, CentralTeatern/Folkets Hus
24 feb kl 19.00 Red Nose Company - Kejsarens nya kläder, Gävle Teater
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28 feb kl 20.00 Tack för mej tour – Ken Ring, Gävle Teater
29 feb kl 19.00 Trajosko Drom - En oförglömlig historia, Gävle Teater
29 feb kl 19.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York, Agrippina, CentralTeatern/Folkets Hus
01 mars kl 15.00 Evergreen – En hyllning till Barbra Streisand, Gävle Teater
04 mars kl 19.00 Katrin Sundberg – Jag gör vad fan jag vill, Gävle Teater
06 mars kl 17.00 och 19.30 Sissela Kyle – Etta på Listan!, Gävle Teater
08 mars kl 18.00 Visor & Grimascher - Jack Vreeswijk och Brolle sjunger Cornelis, Gävle Teater
12 mars kl 19.00 Fauna – cirkusteknik i världsklass!, Gävle Teater
13 mars kl 19.00 Värvet Runt, Gävle Teater
14 mars kl 19.30 Ta det som en man – En föreställning av och med Hampus Nessvold, Gävle teater
14 mars kl 18.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York, Den Flygande Holländaren, CentralTeatern/Folkets Hus
16 mars kl 19.00 Ulf Ivarsson solokonsert (supportakt/förband Slim Vic), Gävle Teater
21 mars kl 18.00 Guran, Nyberg & Nord – En hyllning till Björn Afzelius, Gävle Teater
25 mars kl 19.00 Ring Polisen – Johanna Nordström, Gävle Teater
26 mars kl 19.00 Ring Polisen – Johanna Nordström, Gävle Teater
29 mars kl 15.00 Sagan om PanGu, Gävle Teater
02 april kl 19.00 Engel – Marta & Kim, Gävle Teater
03 april kl 18.30 Kurage, Gävle Teater
04 april kl 16.30 och 19.00 Jonas Gardell – Queen of f*cking everything - SOLO, Gävle Teater
05 april kl 17.00 Så funkar det – The Show! Med Anders & Måns, Gävle Teater
07 april kl 19.00 Aldrig tröttna på att leva! - En klezmerkväll med Vasaskolans musikesteter och trion Tzeitel, Gävle Teater
08 april kl 19.00 Stolhet och fördom, Gävle Teater
11 april kl 19.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York, Tosca, CentralTeatern/Folkets Hus
20 april kl 19.00 Bättre Folk, Gävle Teater
21 april kl 19.00 Mamma ljuger - Sanningen om din uppväxt, Gävle Teater
23 april kl 19.00 Domedagen™ - En trallvänlig talkshow, Gävle Teater
28 april kl 19.00 Gabriel, Gävle Teater
04 maj kl 19.00 Love Songs - Arja Saijonmaa med aktörer och musiker, Gävle Teater
09 maj kl 19.00 Bioföreställning, livesändning från Metropolitan, New York, Maria Stuarda, CentralTeatern/Folkets Hus
10 maj kl 16.00 Human in balance – Don Gnu, Gävle Teater
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Föreställningen Perplex kommer att spela på Folkteatern Gävleborg under våren. Se www.folkteaterngavleborg.se för mer information

HOFORS
25 jan kl 13.00 Divasoaré, Fiket, Hofors
05 feb kl 19.00 Förvandlingen, Torsåkers Bygdegård
09 feb kl 13.30 Den sårade Divan, bussresa ToR Hofors Centrum hpl - Gävle Teater, föreställningen börjar kl 15.00
18 april kl 13.00 Årsmöte Hofors Teaterförening, Folkets Hus Freja. Medlemmar som går på årsmötet går gratis på eftermiddagsföreställningen
18 april kl 15.00 Kurage, Folkets Hus
22 april kl 19.00 Domedagen™ – en trallvänlig talkshow, Folkets Hus, Teatern
28 april Gabriel, bussresa Hofors - Sandviken - Gävle Teater, se mer information på www.riksteatern.se/hofors
Bussresa till Perplex på Folkteatern i Gävle kommer ske under våren, se mer information på www.riksteatern.se/hofors

HUDIKSVALL

31 jan kl 19.00 Man får väl ställa upp, Stora salen, Kulturhuset Glada Hudik
07 feb kl 19.00 Förvandlingen, Tingshuset, Delsbo
08 feb kl 19.00 Förvandlingen, Tingshuset, Delsbo
12 feb kl 19.00 Den sårade Divan, Hudiksvalls teater
13 feb kl 19.00 Den sårade Divan, Hudiksvalls teater
19 feb kl 12.00 Selmas samlade vrede, Kulturhuset Glada Hudik, Kultursoppa, soppa serveras från kl 11.30
31 mars kl 19.00 Närheten, Staffansgården, Delsbo
15 april kl 19.00 Kurage, Rådhussalen, Kulturhuset
25 april kl 13.00 Varför? Därför. Annars…, Tingshuset, Delsbo
27 april kl 19.00 Domedagen™ – en trallvänlig talkshow, Stora salen, Kulturhuset Glada Hudik

LJUSDAL
21 jan kl 19.00 Förvandlingen, Slottegymnasiet
08 feb kl 19.00 Pappa, make och krigsförbrytare, Slottehubben
21 mars kl 10.30 Varför? Därför. Annars… ,Ljusdals Bibliotek
06 april kl 19.00 Stolthet och Fördom, Slottehubben
25 april kl 15.00 Kartan över oss, se www.riksteatern.se/ljusdal för platsinformation

NORDANSTIG
30 jan kl 19.00 Förvandlingen, Kulturhuset Bergsjögården
19 feb kl 19.00 Selmas samlade vrede, Kulturhuset Bergsjögården
06 mars kl 19.00 Kvinnocirkus, Hasselagården

17 mars kl 19.00 Kurage, Godtemplarhuset Jättendal
05 april kl 14.00 Nya Skor, Kulturhuset Bergsjögården

SANDVIKEN
22 jan kl 19.00 Förvandlingen, Järbo Folkets Hus
30 jan kl 19.00 Man får väl ställa upp, Teatern Kulturcentrum
17 mars kl 18.00 Drömmen om regnbåge, Restaurang Bolaget (Soppteater)
28 mars kl 18.00 Så sant som det är sagt, Valhalla, Obs! Lokal kan ändras, se www.riksteatern.se/sanviken för aktuell info
02 maj kl 16.00 Det får bära eller brista, Teatern, Kulturcentrum
12-13 juni Kurage spelar som del av Sandvikendagarna

SÖDERHAMN
21 jan kl 19.00 Den sårade Divan, Söderhamns Teater
22 jan kl 19.00 Den sårade Divan, Söderhamns Teater
28 jan kl 19.00 Förvandlingen, Altorp Norrala
02 feb kl 18.00 Den sårade Divan, Söderhamns Teater
09 feb kl 19.00 Pappa, make och krigsförbrytare, Söderhamns Teater
27 feb kl 19.00 Bye bye bror, Söderhamns Teater
04 mars kl 17.00 Lilla spöket Laban, Söderhamns Teater
13 mars kl 19.00 Love Song, Söderhamns Teater
15 mars kl 18.00 The Sky Above, The Mud Below, Söderhamns Teater
29 mars kl 19.00 Närheten, Dansplats Skog
26 april kl 19.00 Domedagen™ – en trallvänlig talkshow, Söderhamns Teater

Kontakta din lokala
teaterförening för information
gällande hörslinga.

Tänk på din teaterkompis och
strunta i parfymen!

OVANÅKER
11 feb kl 19.00 Långbacka/Bådagård, Runemo Byagård, Runemo
22 mars kl 14.00 Varför? Därför. Annars… , Godtemplargården, Alfta
08 mars kl 14.00 Bockarna Bruse, Vox Cultura, Edsbyn
02 april kl 19.00 Kurage, Johannesgården, Alfta
26 april kl 14.00 Mästar-Skräddare, Godtemplargården, Alfta
Barn- och familjeföreställning

Teater

Musik

Dans

Cirkus

Samtal

Humor
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BARN- OCH FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR
BOCKARNA BRUSE Skottes Musikteater

Från 4 år. De tre Bockarna Bruse vill ta sig över bron för att komma till
den gröna ängen på andra sidan där de kan äta sig tjocka och feta, men de får
problem längst vägen när de stöter på trollet som bor under bron...
Edsbyn, Vox Cultura, 8 mars kl 14.00
Biljetter: Alfta bibl., tfn: 0271-572 70, Edsbyns bibl., tfn: 0271-571 50

DEN KOSMISKA HAVSTRÄDGÅRDSPASSAGEN MARC och Riksteatern
Den kosmiska havsträdgårdspassagen är en magisk värld av ljud, ljus och rörelse. En
dansföreställning och installation för barn i åldrarna 2-18 månader. Ett spännande
dansäventyr för bebisar och vuxna att dyka in i, tillsammans! Här får bebisarna,
med alla sina sinnen, upptäcka och bli medskapare av ett förunderligt universum.
Gävle, Gävle Teater, 15 feb kl 11.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

GUSHI – PARALLELLA UNIVERSUM Gushi och Gävle Kommun

En barn-, tonårs- och vuxenvänlig föreställning från 10 år och uppåt.
Den lokale, mångbegåvade dansaren och akrobaten Ibrahim Tunc tar form som
Gushi, clownen som visar människans rädsla och ofrivilliga klumpighet, men också
sökarens ivrighet och uthållighet. Musikerna Sven-Holger & Skuggspelet skapar
magi i vårt efterlängtade Parallella Universum.

NYA SKOR Moliereensemblen

Charlies högsta önskan är ett par nya skor. Så när brevet från mormor kommer, blir
han överlycklig. På sin födelsedag ska Charlie få precis vilka skor han vill! Mormor
tipsar om en viss skoaffär, där det arbetar en mycket speciell skomakare. Men vem
är denna skomakare egentligen? Och vad är det som mormor inte berättar?
Nordanstig, Kulturhuset Bergsjögården, 5 april kl 14.00
Biljetter: Bokas via tfn: 0652-10490 eller mail: bergsjogarden@gmail.com

SAGAN OM PANGU Teater Sláva

Teater Slávas saga är inspirerad av en kinesisk skapelsemyt om PanGu som kläcks ur
ett ägg efter 18 000 år. I denna föreställning med musik och magi berättas, med röst,
rörelse och ett stort ägg, sagan om olikheter och likheter, motsatser som
kompletterar och gör helt.
Gävle, Gävle Teater, 29 mars kl 15.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

VEM SER DIM? Teater Pero

Från 2½ år. I skogen bor den pyttelilla figuren Dim som
lever alldeles ensam bland kottar, blad och bär. Dims
längtan efter att bli sedd är stor och därför är blicken
ständigt riktad uppåt, mot de stora barnen som leker i
skogen. Han är beredd att göra vad som helst för dem.

Gävle, Gävle Teater, 1 feb kl 17.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

Gävle, Gävle Teater, 19 jan kl 15.00
Biljetter: www.gavleteater.se

LILLA SPÖKET LABAN Teater Da Capo

VARFÖR? DÄRFÖR. ANNARS… Teater Tre

Välkommen till slottet Gomorronsol! I slottets källare bor lilla spöket Laban med sin
pappa och mamma. Men Laban är mörkrädd. Han vill inte vara ett stort och hemskt
och farligt spöke, han vill hellre leka med sin nyfunne vän Lillprins Bus.
Söderhamn, Söderhamns Teater, 4 mars kl 17.00
Biljetter: 20kr/person, köps på Söderhamns Stadsbibliotek

För barn mellan 3-6 år. Frukostmacka, overallpåklädning, hämtning och lämning.
Denna ständiga vardagsdans mellan liten och stor är ibland munter, ibland
utmanande och ibland en aning absurd. För när ett nu ska samsas med ett senare
är det lätt att de börjar kivas. Och vem bestämmer egentligen, och varför? Varför?
Därför. Annars.. är en tänkvärd komedi fylld med slapstick och massor av rörelse.

MÄSTAR-SKRÄDDAREN TankeTank med Kalle Nilsson

Ljusdal, Ljusdals bibliotek, 21 mars kl 10.30
Biljetter: Säljes på Ljusdals bibliotek, en vecka innan föreställningen

För barn mellan 2-9 år. 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!).
Alfta, Godtemplargården, 26 april kl 14.00
Biljetter: Alfta bibl., tfn: 0271-572 70. Edsbyns bibl. tfn: 0271-571 50

Alfta, Godtemplargården, 22 mars kl 14.00
Biljetter: Alfta bibl., tfn: 0271-572 70, Edsbyns bibl. tfn: 0271-571 50
Hudiksvall, Tingshuset, Delsbo 25 april kl 13.00
Biljetter: Tickster, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén från kl 12.00

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.riksteatern.se/bollnas

Sandvikens Teaterförening
Viktor Ståhl
Tfn: 070-142 13 22
www.riksteatern.se/sandviken

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

Söderhamns Teaterförening
Bengt Samuelsson
Tfn: 070–625 26 38
www.riksteatern.se/soderhamn

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

Voxnadalens Riksteaterförening
Karin Skogens
Tfn: 070-330 19 59
www.riksteatern.se/voxnadalen

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

Riksteatern Gävleborg
Teaterkonsulent Agneta Svens
Tfn: 070-375 19 94
E-post: agneta.svens@riksteatern.se
www.gavle.riksteatern.se

Ljusdals Riksteaterförening
Mona Andersson
tfn: 073 – 092 62 86
www.riksteatern.se/ljusdal
Nordanstigs Teaterförening
Nils Engström
Tfn: 072-740 33 05
www.riksteatern.se/nordanstig

Dansfrämjare Malin Frisk
Tfn: 070–249 62 96
E-post: malin.frisk@riksteatern.se

ALDRIG TRÖTTNA PÅ ATT LEVA! Vasaskolans musikesteter och trion Tzeitel

Ett spännande musikaliskt möte mellan TZEITEL (Sara Fridholm: dragspel och sång,
Christopher Andersson Bång: kontrabas, Anna Cochrane: violin) och musikesteterna där den judiska
klezmermusiken står i fokus.
Gävle Teater, 7 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

BYE BYE BROR Riksteatern

Genom att lyfta fram män som försöker hålla isär två olika verkligheter får du ta del av det komplexa i att
lämna en kriminell livsstil, om identitet och livsval. Bye bye bror är uppföljaren till Klipp Han som spelades
på Dramaten 2017 och 2018.
Söderhamns Teater, 27 feb kl 19.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn

BÄTTRE FOLK MHS

Dansföreställningen Bättre folk har sin utgångspunkt i det gränsland där mänskliga värderingar
förhandlas. Koreografen Hagar Malin Hellkvist Sellén intresserar sig inte för iscensättningar utan ser till
att företeelser blir till. Fyra oemotståndliga karaktärer golvar dansscenen med sin envist juckande
discodans och sitt gränsöverskridande könsuttryck. Turnerar med Dansnät Sverige våren 2020.
Gävle, Gävle Teater, 20 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

DEN SÅRADE DIVAN Folkteatern Gävleborg

I Den sårade Divan – en dramatisering utifrån Karin Johannissons omvälvande och
Augustnominerade bok – får vi följa Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén.
Tre geniala konstnärer före sin tid. Tre konstnärer som också under långa och många perioder led av
psykisk ohälsa. Men till skillnad från de flesta andra kvinnor med psykiatrisk diagnos under 1900-talets
första hälft fick dessa tre kvinnor behålla sin professionella identitet livet igenom – trots att de vistades
på mentalsjukhus. Föreställningen är ett samarbete med Dramaten.
Gävle, Gävle Teater, 15 jan kl 19.00, 16 jan kl 13.30, 26 jan kl 15.00,
27 jan kl 19.00, 28 jan kl 13.30, 8 feb kl 15.00, 9 feb kl 15.00
Biljetter: www.gavleteater.se
Bussresa ToR Hofors-Sandviken-Gävle den 9 feb (avg. kl 13.30 Hofors
Centrum, kl 14.00 Sandviken Odengatan. Föreställningen börjar kl 15.00)
Biljetter: www.riksteatern.se/hofors eller www.webbiljett.se/sandvikenfh
Söderhamn, Söderhamns Teater, 21 och 22 jan kl 19.00, 2 feb kl 18.00
Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn
Hudiksvall, Hudiksvalls Teater, 12 och 13 feb kl 19.00
Biljetter: Tickster.com, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén från kl 18.00

DET FÅR BÄRA ELLER BRISTA Circus By Me

Det får bära eller brista är en föreställning där parakrobatik kombineras med nordisk folkmusik. Sex
kvinnliga akrobater utmanar föreställningen om kvinnors fysiska styrka och vad dessa har burit genom
tiderna. Med avstamp i sina egna släkthistorier och egna erfarenheter har akrobaterna i Circus By Me
skapat en föreställning om kvinnans fysiska styrka ur både ett historiskt och nutida perspektiv.
Sandviken, Teatern, Kulturcentrum, 2 maj kl 16.00
Biljetter: www.webbiljett.se/sandvikenfh eller via Kulturcentrums Reception, tfn: 026-27 97 00

DOMEDAGEN™ - EN TRALLVÄNLIG TALKSHOW Riksteatern

Naturskildraren Martin Emtenäs och den legendariske musikern Stefan Sundström är tillbaka med den
fristående uppföljaren till succén Vi som bor här. Precis som senast har de sällskap på scen av pianisten
Birgitta Henriksson. Lekfullt och underfundigt rör de sig mellan fakta och filosofi, vetenskap och humor
för att undersöka vad som hänt på sistone – på klotet och helt nära där vi bor.
Hofors, Folkets Hus, 22 april kl 19.00 | Biljetter: riksteatern.se/hofors
Gävle, Gävle Teater, 23 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se
Söderhamn, Söderhamns Teater, 26 april kl 19.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn
Hudiksvall, Kulturhuset Glada Hudik, Stora salen, 27 april kl 19.00
Biljetter: Tickster.com, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén från kl 18.00

DRÖMMEN OM REGNBÅGEN Anna Bromee

I den nya föreställningen Drömmen om regnbågen med Anna Bromee får publiken uppleva den unika
historien om Judy Garlands liv och hennes sista konsertert i livet, våren 1969 - i Sverige & Danmark.
Sandviken, Restaurang Bolaget, 17 mars kl 18.00 (Soppteater)
Biljetter: www.webbiljett.se/sandvikenfh eller via Kulturcentrums Reception, tfn: 026-27 97 00

ENGEL – MARTA & KIM
Dansateliers, Podium Bloos, Festspillene i Nord-Norge, Dansearena Nord

Vacker, symbiotisk duett med en akrobatisk dansare, och en dansande akrobat. Möt cirkusartisten
Marta Alstadsæter och dansaren Kim-Jomi Fischer i en intim kväll där dans och akrobatik möts över
genregränserna. Föreställningen görs i samarbete med Gävle kommun och Kultur Gävleborg.
Gävle Teater, 2 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

EN LITEN JÄVLA KVINNOCIRKUS

På schemat i skolan står historia, men av alla de historiska människorna vi får läsa och lära om är bara
13 % kvinnor. Kan det verkligen stämma?! Vart tog alla andra kvinnors historia vägen? Och varför?
Under 1,5 timme botaniserar vi bland kvinnor från då och nu och från grannar till oss själva.
Igenkänningen är brutal och leklusten fenomenal.
Nordanstig, Hasselagården, 6 mars kl 19.00
Biljetter: Coop Nära Hassela, boka via Mona tfn: 070-8581662 eller Marita tfn: 070-3136966

EVERGREEN – EN HYLLNING TILL BARBRA STREISAND Riksteatern, Fauna Circus

Hon är inte bara lik Barbra Streisand till utseendet – Malena Tuvung har även en klang och nerv i sitt
artistiska uttryck som gör att man transporteras in i den ikoniska världsstjärnans låtskatt på ett sätt som
ingen annan svensk artist har lyckats med.
Gävle Teater, 1 mars kl 15.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

FAUNA – CIRKUSTEKNIK I VÄRLDSKLASS! Riksteatern

Med cirkusteknik i världsklass väcker Fauna liv i livet självt. Poetiskt
förkroppsligar de ett eget universum med cirkusens språk. Det blir ett rituellt
och fängslande spel kring djuriska krafter där aggression, konkurrens, humor
och lekfullhet driver rörelserna framåt. Fauna ramas in av en ljudbild som
framförs live på scen av australiensiske musikern Geordie Little.
Föreställningen görs i samarbete med Gävle kommun.
Gävle, Gävle Teater, 12 mars kl 19.00 |Biljetter: www.gavleteater.se

FÖRVANDLINGEN Folkteatern Gävleborg

När Franz Kafkas klassiska berättelse Förvandlingen blir teater möter vi just en förvandling, brutal och
omedelbar. Men också en olycksdrabbad familj som försöker skapa ordning i all den oreda som
förvandlingen orsakar.
Gävle, Folkteatern Gävleborg, 18 och 25 jan kl 15.00, 1 feb kl 15.00
Biljetter: www.folkteaterngavleborg.se
Ljusdal, Slottegymnasiet, 21 jan kl 19.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/ljusdal
Sandviken, Järbo, Folkets Hus, 22 jan kl 19.00
Biljetter: www.webbiljett.se/sandvikenfh eller i Kulturcentrums Reception, tfn: 026-27 97 00
Ockelbo, Gotan, 24 jan kl 19.00 | Biljetter: www.gotan.se
Söderhamn, Altorp, Norrala, 28 jan kl 19.00
Biljetter: bokas via tfn: 070-336 0135
Bollnäs, Kulturhuset, 29 jan kl 19.00
Biljetter: www.bollnas.se/biljetter
Nordanstig, Bergsjö, Kulturhuset Bergsjögården, 30 jan kl 19.00
Biljetter: Bokas via tfn: 0652-10490 eller mail: bergsjogarden@gmail.com
Torsåker, Torsåker Bygdegård, 5 feb kl 19.00
Biljetter: riksteatern.se/hofors eller på plats före föreställningen
Norrsundet, Fyren, 6 feb kl 18.00
Hudiksvall, Delsbo, Tingshuset, 7 och 8 feb kl 19.00
Biljetter: Tickster.com, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén
från kl 18.00

GABRIEL Riksteatern i samarbete med Finlands Nationalteater i Helsingfors

Hyllad komedi om kärlek, makt och lurendrejeri i 50-talsmiljö. Genom bluffmakeri och dubbelspel virar
lurendrejaren Gabriel två systrar och en systerdotter runt sina fingrar. Mika Waltaris pjäs Gabriel från
1945 är en av Finlands mest uppskattade och spelade. Spelas på finska och textas till svenska och finska.
Gävle, Gävle Teater, 28 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se
Bussresa Hofors - Sandviken - Gävle Teater, se www.riksteatern.se/hofors för mer information.

GURAN, NYBERG & NORD – En hyllning till Björn Afzelius MT Live AB

Björns minne kommer under denna turné att hedras av några som stod honom mycket nära. Olle
Nyberg, Mikael ”Nord” Andersson och Göran ”Guran” Blomgren – var och en med sin egen relation till Björn
Afzelius kommer bjuda publiken på en kväll fylld av tillbakablickar.
Gävle, Gävle Teater, 21 mars kl 18.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

HUMAN IN BALANCE – DON GNU Don Gnu i samarbete med Gävle Teater

Med Human in Balance undersöker Don Gnu den europeiska medborgarens tillstånd och situation
genom akrobatisk dansteater som dynamiskt pulserar på den stora balansbrädan. Don Gnu, ett av
Danmarks mest turnerande kompanier, arbetar i skärningspunkten mellan dans, cirkus och fysisk teater.
I samarbete med Gävle kommun och Kultur Gävleborg.
Gävle, Gävle Teater, 10 maj kl 16.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

JONAS GARDELL – QUEEN OF F*CKING EVERYTHING - SOLO Lifeline Entertainment

En show som får dig att skratta tills du gråter, och den ingjuter glädje, hopp och livsmod. Efter att ha
spelat en hel säsong i Stockholm och hel säsong i Göteborg med Queen of fucking everything, en av de
mest påkostade shower som någonsin satts upp i Sverige tar Jonas Gardell nu ut succé-föreställningen
i en enklare version, som en solo-show, runt om i landet.
Gävle, Gävle Teater, 4 april kl 16.30 och 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se.

KATRIN SUNDBERG – JAG GÖR VAD FAN JAG VILL Next Line Productions

En soloföreställning för kvinnor och extremt modiga män, en komisk, naken och underfundig
betraktelse av livets många skeden. Mest folkkär blev Katrin Sundberg som karaktären Häxan Surtant i
SVT men nu är det äntligen dags för henne att göra det hon verkligen vill, innerst inne. Med andra ord,
hög tid för föreställningen Jag gör vad fan jag vill.
Gävle, Gävle Teater, 4 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

KARTAN ÖVER OSS Riksteatern

För första gången bjuder Riksteatern in till en GPS-programmerad ljudpromenad i landsomfattande
format. Kartan över oss är en hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår när vi försöker
tänka på framtiden. Genom att besöka olika platser på den egna orten växer kartan och berättelsen. Du
väljer själv väg. Spelplatsen är din hemort, där vi tillsammans ritar kartan över oss.
Bollnäs, Träkyrkan, Ö Stationsgatan 14, 25 april kl 15.00 | Biljetter: www.bollnas.se/biljetter
Ljusdal, 25 april kl 15.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/ljusdal

KURAGE Riksteatern, Folkteatern Gävleborg och Teater Västernorrland

En infektionsläkare hittar ett dödligt virus. En präst viger sitt liv åt de
smittade. En begravningsentreprenör som är en av de första att begrava
offren.
Kurage är ett nyskrivet drama baserat på verkliga händelser, en berättelse
om tre personer som stod upp i stormen och gjorde det de ansåg vara rätt i
en samtid av fördömande. Föreställningen riktar fokus på civilkurage under
AIDS-epidemin i Sverige och de verkliga händelser och öden som
karaktärerna levt och tagit del av.
Med nyskriven musik, nära sittning mellan publik och skådespelare i
gemensam scenografi, förvandlas rummet till en kapsel som tar oss bakåt
i tiden till åttiotalet för att landa i vår samtid. Vem är den som står upp för
människovärdet idag? Hur synliggör vi civilkurage i dagens samhälle? Vem är
hjälten i mitt liv?
Kurage kommer att spela runt om i Gävleborg under våren. Läs mer och se
spelschema på www.folkteaterngavleborg.se

LOVE SONGS - ARJA SAIJONMAA MED AKTÖRER OCH MUSIKER Riksteatern

En rolig, tragisk och hjärtskärande musikalisk scenshow om längtan efter de riktigt stora känslorna.
Fem skådespelare och artister vrider och vänder på vår bild av romantiken. En helaftonsföreställning
om låtarna som format vår bild av kärleken, där socialrealism möter episk romantik. Utifrån insamlade
historier från hela landet berättas här om starka minnen kopplade till kärlekssånger som får hjärtat att
brista.
Gävle Teater, 4 maj kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se
Söderhamns Teater, 13 mars kl 19.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn

LÅNGBACKA/BÅDAGÅRD

Maja Långbacka och Matilda Bådagård spelar samhällsreflekterande singersongwriter-pop med en stor
portion folkmusik; lite som Lena Willemark möter Emmylou Harris möter Fläskkvartetten möter
First Aid Kit. Med avstamp i det innerliga, folkliga och traditionella bjuder de på ny svensk folkpop som
kan locka såväl den insatte folkmusikdiggaren som popentusiasten.
Runemo, Runemo Bygdegård, 11 feb kl 19.00
Biljetter: Alfta bibl., tfn: 0271-572 70. Edsbyns bibl. tfn: 0271-571 50

MAN FÅR VÄL STÄLLA UPP Riksteatern

I centrum av det lilla samhället finns en hembygdsgård där alla samlas.
Idrottsklubben, Kennelklubben, Kyrkans barntimme, Unga Örnar,
Motorcykelklubben och så förstås Hembygdsföreningen. Alla har sina lokaler i
hembygdsgården och alla är medlemmar i varandras föreningar, vilket gynnar
alla eftersom föreningarna får bidrag efter hur många medlemmar de har. Ett
bra system ända tills de en dag får ett besök från
Sveriges Hembygdsförbund. Den oväntat uppdykande representanten sätter
igång en serie av händelser som ingen hade kunnat förutse.
Sandviken, Teatern, Kulturcentrum, 30 jan kl 19.00
Biljetter: www.webbiljett.se/sandvikenfh eller
Kulturcentrums Reception, tfn: 026-27 97 00
Hudiksvall, Kulturhuset Glada Hudik, 31 jan kl 19.00
Biljetter: Tickster.com, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén från kl 18.00

MAMMA LJUGER - SANNINGEN OM DIN UPPVÄXT Aplato AB

Komikern Jan Bylund och psykologen Mattias Lundberg är tillbaka på scenen efter dundersuccén med
Den Lyckliga Pessimisten. Är allt det mamma sagt för att uppfostra dig till ett välartat barn verkligen
sant? - Äter du snö får du mask i magen! - Om du badar direkt efter du ätit får du kramp! - Sitt inte
för nära tv:n, du blir blind! Var kommer mammas goda råd ifrån? Är det nedärvt från generationer av
mammor?
Gävle, Gävle Teater, 21 april kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

MITT LIV ÄR ETT SKÄMT! One Man Rocket

En standup om livet som Stephan Ahlgren. Om du inte vet vem Stephan Ahlgren är, så gör det inget, för
ett par år sen visste han det inte själv. Efter en trettioårskris och separation från hus, katt och
dubbelgarage så vet han idag precis vart han står och delar med sig humoristiskt av sina erfarenheter
kring dagens skolsituation, varannan veckas föräldraskap, samboskap och mycket mer.
Gävle, Gävle Teater, 4 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

MARIA MÖLLER - MUSIK & MÄNNISKOR

En konsert med mycket mellansnack eller en föreställning med mycket musik. Maria Möller jobbar fritt
och brett och utan etiketter. Det hela kokar ner till musik och människor, säger hon. Och just musik och
människor har ju det gemensamt att de kommer i många former och stilar.
Gävle, Gävle Teater, 21 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

NÄRHETEN Riksteatern

På en omsorgsfullt utvald plats utspelar sig en innerlig och bombastisk upplevelse. Publiken får vara
med om en föreställning alldeles nära intill, då dansarna och musikern rör sig för, med, emellan och
runt om. Med gemensamma krafter byggs ett socialt sammanhang vi inte visste fanns. Vi möts bortom
orden med vibrerande livemusik och en smittsam koreografi som utformas genom platsen och dem
som är där.
Hudiksvall, Delsbo, Staffansgården, 31 mars kl 19.00
Biljetter: Tickster.com, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén från kl 18.00
Dansplats Skog, 29 mars kl 19.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn

OM ATT VÅGA FLYGA – MARIA LUNDQVIST 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 och på filmduken kommer åter tillbaka till Gävle Teater med sin egenskrivna föreställning.
Och kanske kommer Sally på besök…
Gävle, Gävle Teater, 12 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

PAPPA, MAKE OCH KRIGSFÖRBRYTARE Riksteatern

Innan kriget hade han allt; en dotter och fru som han älskade, vänner och jobb. Men när oroligheterna
började i landet 1992 förändrades allt. På dagarna levde han i en normal tillvaro. Men på kvällarna åkte
han iväg med den paramilitära gruppen och brände ner byar, begick systematiska våldtäkter,
avrättade människor samt närvarade avrättningar. Han begick handlingar som han tidigare inte trott var
möjliga. Han försökte därefter återvända till ett vanligt familjeliv, men rättvisan hann ikapp honom.
Söderhamns Teater 9 feb kl 19:00 | Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn
Ljusdal, Slottescenen, 8 feb kl 19.00 | Biljetter: www.riksteatern.se/ljusdal

PERPLEX Folketatern Gävleborg

Anna och Martin kommer hem efter semestern och upptäcker att elen är av. Vad är det som luktar?
Och var kommer den där krukväxten egentligen ifrån? Plötsligt dyker Cissi och Björn upp, deras vänner
som skulle ha vattnat blommorna och kollat posten. Det är något som inte riktigt stämmer, samtalet
skevar. Björn och Cissi är trötta efter en lång arbetsdag och vill bara gå och lägga sig. Anna och Martin
förstår inte varför deras vänner undrar om de ska ringa en taxi åt dem? De är ju redan hemma! Eller?
Det är början på en absurd komedi med ständiga överraskningar och oväntade vändningar.
Spelas i Gävle under våren 2020. Premiär den 21 mars, se www.folkteaterngavleborg.se för mer information.

RED NOSE COMPANY - KEJSARENS NYA KLÄDER

Den klassiska sagan som beaktar publiker i alla åldrar får en helt ny form när två experter på clowneri
kliver upp på scenen. Komikern hoppar från roll till roll och kombinerar även musik allt från Avicii till
Abba med H. C. Andersens klassiska saga. I samarbete med Gävle Kommun.
Gävle, Gävle Teater, 24 februari, kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

RING POLISEN – JOHANNA NORDSTRÖM Tillman i samarbete med ROA

Ring Polisen är ett vanligt förekommande uttryck i humorpersonligheten Johanna Nordströms sociala
medier. Föreställningen kommer att kretsa kring Johannas fascination för polisyrket och kriminalserier.
Gävle, Gävle Teater, 25 och 26 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

SELMAS SAMLADE VREDE, KULTURSOPPA Görel Crona

Här gestaltar Görel Crona Selma Lagerlöf med en ny och rykande aktuell text av Margareta Skantze om
Sveriges modernaste kvinna
Hudiksvall, Kulturhuset Glada Hudik, 19 feb kl 12.00, Kultursoppa (Soppa serveras från kl 11.30)
Biljetter: Tickster.com, www.riksteatern.se/hudiksvall och i entrén från kl 10.30
Nordanstig, Bergsjö, Kulturhuset Bergsjögården, 19 feb kl 19.00
Biljetter: Bokas via tfn: 0652-10490 eller mail: bergsjogarden@gmail.com

SISSELA KYLE – ETTA PÅ LISTAN! CS Nöje

Etta på listan! är en kaxig föreställning om livet, listor och hur det är att vara Sissela Kyle. Etta på listan!,
utgår från Sisselas besatthet av att göra listor. Inköpslistor, att göra-listor och olika topplistor har hjälpt
henne att hålla ordning på sitt liv.
Gävle, Gävle Teater, 6 mars kl 17.00 och 19.30 | Biljetter: www.gavleteater.se

STOLHET OCH FÖRDOM Teater Halland

Tillsammans med fem manliga skådespelare utforskar regissören
Anna Sjövall det kvinnliga rummet utifrån Jane Austens klassiska
roman. Med stor kärlek till historien om systrarna Bennet och deras
friare, ger de sig i kast med uppgiften att förstå hur det är att leva i en
värld där hela ens existens står på spel inför mannens blick.
Gävle, Gävle Teater, 8 april kl 19.00
Biljetter: www.gavleteater.se
Ljusdal, Slottehubben, 6 april kl 19.00
Biljetter: www.riksteatern.se/ljusdal

SÅ FUNKAR DET – THE SHOW! MED ANDERS & MÅNS Somrig Ostsås AB

Får din katt dig att bli en sämre bilförare? Påverkar solglasögon din moral och vilka är nackdelarna med
centraldammsugare? I snart tjugo år har Anders och Måns levererat faktabaserad humor under rubriken
Så funkar det. Med hjälp av experiment, publik, sång, dans och en och annan gissning tar duon reda på
svaren på de frågor som kommer in till showen. Skicka dina frågor tilll: fraga@andersochmans.com
Gävle, Gävle Teater, 5 april kl 17.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

SÅ SANT SOM DET ÄR SAGT Maria Arnadottir

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.
Sandviken, Valhalla, 28 mars kl 18.00 (Obs! Lokal kan ändras, se www.riksteatern.se/sandviken)
Biljetter: www.webbiljett.se/sandvikenfh eller via Kulturcentrums Reception, tfn: 026-27 97 00

TACK FÖR MEJ TOUR – KEN RING MASA MUSIC

En av Sveriges mest legendariska rappare, på sin sista turné efter 20 år i musikbranschen.
Ken Ring: ”Detta är min sista spelning i min karriär. Det är ett känsloladdat framträdande med fokus
på kärlek enighet och respekt. En stund för oss människor att enas och komma varandra närmare och
förstå varann. Det är en akustisk uppsättning med några av vårt lands främsta musiker.”
Gävle, Gävle Teater, 28 feb kl 20.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

TA DET SOM EN MAN Kahlo AB

En föreställning av och med Hampus Nessvold. Hampus Nessvold kommer åter till Gävle Teater med
sin soloföreställning. 2017 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 19.30 | Biljetter: www.gavleteater.se

THE SKY ABOVE, THE MUD BELOW Dansnät Sverige

The Sky Above, the Mud Below tar med åskådaren på en resa i spänningsfältet mellan
religion och vad som kan definieras som kvinnlighet. Uppvuxen i Salzburg med en
mamma från det katolska Kärnten och en pappa från den muslimska minoriteten i
Sri Lanka, låter Farah Deen föreställningens teman silas genom personliga
erfarenheter av ett polariserat kulturellt klimat. Med rötter i Hip hop, Freestyle och
House utvecklar Farah Deen ett eget urbant uttryck redo att ta sig an de religiösa
ritualernas rörelsespråk i konstnären Golnaz Bashiris scenrum.
Söderhamns Teater, 15 mars kl 18.00
Biljetter: www.riksteatern.se/soderhamn

TRAJOSKO DROM - EN OFÖRGLÖMLIG HISTORIA

Följ med romska kvinnor i flera generationer på deras resa för att återupptäcka sitt folks historia. En
musikalisk och dansant föreställning om det romska folkets resa från Indien för 1000 år sedan, fördrivna
från land till land, genom förintelsen och fram till dagens förorter. Med stöd av Postkodstiftelsen och
Kulturrådet. I samarbete med Folkteatern Gävleborg och Gävle kommun.
Gävle, Gävle Teater, 29 feb kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

ULF IVARSSON SOLOKONSERT (FÖRBAND SLIM VIC) Lamour Records

Ulf Ivarsson är en av Sveriges mest meriterade basister med en bakgrund i rock, jazz, folk, blues och
experimentell avantgarde. Ulf Ivarsson har bland annat samarbetat och spelat med Hedningarna,
Thåström och Di Leva. Som förband agerar Slim Vic där han presenterar sitt nya projekt:
Glitch Scratch, musik med 10 vinylspelare.
Gävle, Gävle Teater, 16 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

VISOR & GRIMASCHER MT Live & Artistguiden

Jack Vreeswijk och Brolle sjunger Cornelis. Cornelis Vreeswijk är en av våra allra största artister genom
tiderna. Få artister har blivit så folkkära som Cornelis. Jack Vreeswijk är sonen som under många år
undvek att framföra sin pappas låtar, av rädsla för att bli jämförd med ”sin gamla släkting”. Men rädslan
har på senare år förvandlats till stolthet, stolthet över att få vårda och förvalta ett arv som bara han kan
föra vidare. För Brolle har Cornelis och hans låtar alltid varit en stor inspirationskälla.
Gävle, Gävle Teater, 8 mars kl 18.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

VÄRVET RUNT Värvet

Värvet är sedan 2012 Sveriges största intervjupodcast med ca 200 000 lyssnare i månaden.
Kristoffer Triumf har lyckats nå ut till den breda massan genom att på ett nyfiket och avslappnat sätt fått
mer än 350 makthavare, kreatörer och underhållare att dela med sig av sina liv och erfarenheter. Två
aktuella och intressanta gäster kommer att gästa Kristoffer på scen i denna talkshow.
Gävle, Gävle Teater, 13 mars kl 19.00 | Biljetter: www.gavleteater.se

