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 LÄSARTEXT Lekfulla upplevelser i Voxnadalen 
 Ljusnan. 2022-04-16. Sida: 15 
Inga-Lill Embretsen, Bodil Kvick, Voxnadalens riksteaterförening 
GRÄNGSBO Två dagar i rad har Voxnadalens
riksteaterförening stått som arrangör för två slutsålda,
helt olika föreställningar av Folkteatern respektive
Riksteatern.

Den ena tänkvärt engagerande upprop för
landsbygdens existens, den andra en harmonisk,
lekfull, upptäckande ljud- och rörelseupplevelse.
Landsbygdsupproret gjorde succé i en fullsatt
Grängsbo bygdegård.
Upprorsanda och kamplust var det när Samantha
Ohlanders och Byalaget uttryckte kärlek till
landsbygden och utmanade urbana normer. Mycket
tänkvärda ord blandades med modern folkmusik, på
ett engagerande och ibland utmanande sätt! Hon ville
få oss att vara stolta och hävda vår rätt och faktiskt
nödvändighet till en levande landsbygd.

De bar fantastiska scenkläder med broderier av
hemslöjdsföreningar, däribland vår närliggande
Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening.
Den kosmiska havsträdgårdspassagen var en
sinnenas föreställning för barn mellan 2 och 18
månader. Med sina föräldrar samlades de i ett mjukt
omslutande "tält" där barnen med alla sinnen fick
upptäcka, känna, lyssna, röra sig till lugna ljud. Två
dansare gjorde dem uppmärksamma på rörelser att
härma eller visade på vardagliga saker
(gummihandskar, silikonformar, papper, skedar,
ficklampor med mera) som kunde formas, ge ljud ifrån
sig, belysas och undersökas.

© Ljusnan

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Klicka här för att läsa artikeln.

Nyheter - Riksteatern Datum 2022-10-18

Sida 3 av 56

https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=05729220220416664fdf438998a101bda501ca1a965abb&s=57292&sa=2002772&x=32ca322e66d47e4a3c23fce55b8a467b&tz=Europe/Stockholm&t=1666086086&p=2262090
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=05729220220416664fdf438998a101bda501ca1a965abb&s=57292&sa=2002772&x=32ca322e66d47e4a3c23fce55b8a467b&tz=Europe/Stockholm&t=1666086086&p=2262090
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=05729220220416664fdf438998a101bda501ca1a965abb&s=57292&sa=2002772&x=32ca322e66d47e4a3c23fce55b8a467b&tz=Europe/Stockholm&t=1666086086&p=2262090


Läsartext Engagerande och lekfulla upplevelser i
Voxnadalen 
 Hela Hälsingland Premium. 2022-04-13 
Ovanåker Läsartext Engagerande och lekfulla
upplevelser i Voxnadalen Två dagar i rad har
Voxnadalens riksteaterförening stått som arrangör för
två slutsålda, helt olika föreställningar av Folkteatern
respektive Riksteatern.

Den ena tänkvärt engagerande upprop för
landsbygdens existens, den andra en harmonisk,
lekfull, upptäckande ljud- och rörelseupplevelse.

 Landsbygdsupproret gjorde succé i en fullsatt
Grängsbo bygdegård.

 Upprorsanda och kamplust var det när Samantha
Ohlanders och Byalaget uttryckte kärlek till
landsbygden och utmanade urbana normer. Mycket
tänkvärda ord blandades med modern folkmusik, på
ett engagerande och ibland utmanande sätt! Hon ville
få oss att vara stolta och hävda vår rätt och faktiskt
nödvändighet till en levande landsbygd.

 De bar fantastiska scenkläder med broderier av
hemslöjdsföreningar, däribland vår närliggande
Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening.

 Den kosmiska havsträdgårdspassagen var en
sinnenas föreställning för barn mellan 2 och 18
månader. Med sina föräldrar samlades de i ett mjukt
omslutande tält där barnen med alla sinnen fick
upptäcka, känna, lyssna, röra sig till lugna ljud. Två
dansare gjorde dem uppmärksamma på rörelser att
härma eller visade på vardagliga saker
(gummihandskar, silikonformar, papper, skedar,
ficklampor med mera) som kunde formas, ge ljud ifrån
sig, belysas och undersökas.

 Inga-Lill Embretsen och Bodil Kvick, Voxnadalens
riksteaterförening

 Image-text:

 Byalaget med Samantha Ohlanders.

 Vackert symboliskt broderi.

 Lille Tage trivdes som fisken i Havsträdgården

© Hela Hälsingland Premium (arkiv)
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veckans evenemang 
 Folkbladet Västerbotten. 2022-04-10. Sida: 16-17 
Med Henrik Lång | Miriam Bryant | Amanda Ginsburg | Joe Labero 
söndag 10 april  Dans till Glads. Festplatsen,
Vännäsby.  Den kosmiska havsträdgårdspassagen:
Dansäventyr för bebisar. Vävenscenen, Umeå.

 Johannes Samuelsson berättar om sitt författarskap.
Västerbottens museum, Umeå.
 Kreativ skapardag för barn.
Västerbottens museum, Umeå.
 Passionskonsert: Gaudium.
Backens kyrka, Umeå.
 Poesisöndag: Kajsa Reicke.
Umeå stadsbibliotek.
 Umecupen. Innebandyturnering, Olika hallar, Umeå.

måndag 11 april
 Bokcirkel med författarbesök: Ella-Maria Nutti.
Nordmalings bibliotek.
 Den kosmiska havsträdgårdspassagen: Dansäventyr
för bebisar.
Vävenscenen, Umeå.
 Famntag: Stickworkshop.
Alva kultur i NUS, Umeå.
 Gammaldans. Umeå Folkets Hus.
 Lunch-, middagsteater: Det är synd om män i skor.
Studion, Umeå Folkets Hus.

Tisdag 12 april
 Bach x 5. Konsert, Umeå stads kyrka.
 Kulturkväll. Folkan, Tärnaby.  Lunch-, middagsteater:
Det är synd om män i skor.
Studion, Umeå Folkets Hus.
 Rotterdam. Teater, Sara kulturhus, Skellefteå.
 Samtal om Kjell Westös bok Den svavelgula himlen.
Umeå stadsbibliotek.
 Tartuffe. Opera, Norrlandsoperan, Umeå.

Onsdag 13 april
 An Immigrant's Story.
Opera, Norrlandsoperan, Umeå.
 En kväll för Ukraina. Välgörenhetskonsert,
Vävenscenen, Umeå.
 Femtiotvå tolkningar av Sara Lidman. Uppläsning,

Sara kulturhus, Skellefteå.
 Konsert. En av landets mest populära artister, Miriam
Bryant, är ute på stor vårturné. På fredag uppträder
hon i Skellefteå.
 Konsert. Grammisvinnande jazzvokalisten Amanda
Ginsburg är också i konsertagen, och framför sina
alster på Ersboda Folkets Hus i Umeå på lördag.
 Show. Trettio år efter genombrottet är Joe Labero
fortfarande en pålitlig publikdragare. Showen
Goldfingers kan ses i Skellefteå och Umeå.
 Kreativ onsdag. Sara kulturhus, Skellefteå.
 Lars-Gunnar Olsson: J H Schönheit - ett sällsamt
människoöde. Författarsamtal, Umeå stadsbibliotek.
 Operaquiz. Sara kulturhus, Skellefteå.
 Rotterdam. Teater, Sara kulturhus, Skellefteå.
 Sagor, rim och ramsor.
Hörneforsbiblioteket.
 Stabat Mater - av Gasparini och Gandrille. Konsert,
Tegs kyrka, Umeå.
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TOrsdag 14 april
 Bebisramsor. Umeå stadsbibliotek.
 Dans till Avant. Ersboda Folkets Hus, Umeå.
 G(r)UBBE Allstars, Soundsplash och Sagostund.
Musik, Klubb Berlin, Umeå.
 Lunchvisning. Umeå Konsthall.

Fredag 15 april
 Bachs Johannespassionen.
Konsert, Umeå stads kyrka.
 Dans till Mickes. Folkets Hus, Kusmark.
 Joe Labero: Goldfingers.
Show, Aula Nordica, Umeå.
 Miriam Bryant. Musik, Sara kulturhus, Skellefteå.
 Musikandakt. Landskyrkan, Skellefteå.
 Tré Burt w/ Jeff Elliot.
Musik, Klubb Berlin, Umeå.

lördag 16 april
 Amanda Ginsburg. Musik, Ersboda Folkets Hus, Umeå.
 Antonio Vivaldi: Stabat Mater. Konsert, Restaurang
Översten, Umeå.
 Babblarna: Första musikalen. Idun, Umeå Folkets Hus.
 Bad Batch och Boiler Room. Musik, Klubb Berlin,
Umeå.
 Boksjönappet. Pimpeltävling, Boksjön.
 Joe Labero: Goldfingers.
Show, Sara kulturhus, Skellefteå.

söndag 17 april
 Kreativ skapardag för barn.
Västerbottens museum, Umeå.
 Skrivsöndag med Mikael Berglund. Bokcafé Pilgatan,
Umeå.
 Vesper. Konsert, Umeå stads kyrka.

kOnsTUTsTÄllningar
 Alfons Åberg 50 år.
Bjurholms bibliotek.
 Alfredo Castro: Elementarpartiklar. Grubbebiblioteket,
Umeå.
 Creative Cardon. Robertsfors bibliotek.
 Dantes Inferno i serietidningar. Umeå stadsbibliotek. 
Eva Kotátková: Vad känner en sköldpadda genom
skalet?. Bildmuseet, Umeå.

 Evelina Waléns keramik.
Mariehemsbiblioteket, Umeå.
 Foton från Element Six.
Robertsfors bibliotek.
 Färgglädje. Holmsunds bibliotek.
 Haeneyo - havets kvinnor.
Kvinnohistoriskt museum, Umeå.
 Iwo Myrin. Bildmuseet, Umeå.
 Josefine Lindén: Målningar.
Ersbodabiblioteket, Umeå.
 Kent Wisti. Galleri OSs, Umeå.
 Korsettkriget. Kvinnohistoriskt museum, Umeå.
 Lilli, Lávre och Saivofolket: Anita Midbjer. Bokcafé
Pilgatan, Umeå.
 Mikael Åberg: Land of hope and glory. Väven, Umeå.
 Naturfotografier av Rolf Segerstedt. Holmsunds
bibliotek.
 Pija Lindenbaum: Årets svenska bilderbok. Bildmuseet,
Umeå.
 Quivery Hearts. Vita kuben i Norrlandsoperan, Umeå.
 Seriematriarkatet - kvinnorna dominerar serievärlden!
Umeå stadsbibliotek.  Short cuts: Anna Kristensen och
Peter Lundström.
Västerbottens museum, Umeå.
 Små! Då!. Skellefteå museum.  Storsia. Skellefteå
museum.  Textil. Västerbottens museum, Umeå.
 Theatre of the Wild - av Albin Biblom. Västerbottens
museum, Umeå.
 Trä. Skellefteå museum.  Ung Svensk Form:
Framtidens formgivare.
Sara kulturhus, Skellefteå.
 Viktor Mattsson. Galleri Alva, Umeå.
 With Love - en grupputställning. Sara kulturhus,
Skellefteå.
 Zanele Muholi. Bildmuseet, Umeå.
 Älskade korg. Vernissage 10 april, Nordanå, Skellefteå.

© Folkbladet Västerbotten
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Fredagsmys för de allra yngsta 
 Alingsås Tidning. 2022-04-05. Sida: 13 
Alingsås Teaterförening arrangerade fredagsmys
tillsammans med Alingsås Kulturhus. Det var ett
speciellt mys nämligen för de allra minsta - från 2-18
månader - i Gymnastikens Hus.

Den magiska föreställningen: Den kosmiska
havsträdgårdspassagen som riktade sig till de allra,
allra minsta med ljus, ljud och rörelse. Och det blev en
interaktiv upplevelse med de små barnen och
dansaren Lisa Schåman i det "kosmiska" landskapet
inne i ett rum omgärdat av flortunt tyg.

Birgitta Westergren Lenken
Det gick inte att ta miste på deras uppskattning -
Sandra Stridh med Elmer dryga sex månader.

© Alingsås Tidning
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Danskonst för bebisar 
 Alingsås Tidning. 2022-03-24. Sida: 11 
Katrin Niklasson 
Scenkonst
Alingsås: På fredag gästar dansföreställningen "Den
kosmiska havsträdgårdspassagen" Alingsås.
Föreställningen riktar sig till de allra yngsta, bebisar
mellan 2-18 månader.

"Den kosmiska havsträdgårdspassagen" är en
dansföreställning för barn i åldrarna 2-18 månader och
är baserad på forskning om spädbarns sätt att förstå
och samspela med sin omvärld.
I "Den kosmiska havsträdgårdspassagen" är bebisarna
medskapare till en upptäcktsfärd genom rymden,
under havsytan och andra fantasifulla världar.
- Jag är intresserad av barnets upplevelse och
fascinerad av vad vi kan lära oss av detta. Under
föreställningen umgås jag med det som är intressant
för barnen och glömmer mina egna mönster och
referenser, säger Peter Mills, koreograf, i ett
pressmeddelande.
"Den kosmiska havsträdgårdspassagen" spelas i
Gymnastikens Hus vid två tillfällen under fredagen.
Verket rymmer upp till 12 bebisar per föreställning,
med max två medföljande vuxna per barn. - Ett unikt
tillfälle för alla bebisar och föräldrar att uppleva
inspirerande scenkonst tillsammans eftersom det är
sällsynt att det produceras just för de här små
människobarnen säger Birgitta Westergren Lenken,
ordförande i Alingsås teaterförening som står som
arrangör tillsammans med Alingsås kulturhus.

© Alingsås Tidning
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Bjuder på danskonst för bebisar 
 Alingsås Tidning Plus. 2022-03-23 
Katrin Niklasson 
På fredag gästar dansföreställningen Den kosmiska
havsträdgårdspassagen Alingsås. Föreställningen
riktar sig till de allra yngsta, bebisar mellan 2-18
månader.

Den kosmiska havsträdgårdspassagen är en
dansföreställning för barn i åldrarna 2-18 månader och
är baserad på forskning om spädbarns sätt att förstå
och samspela med sin omvärld.

 I Den kosmiska havsträdgårdspassagen är bebisarna
medskapare till en upptäcktsfärd genom rymden,
under havsytan och andra fantasifulla världar.

 - Jag är intresserad av barnets upplevelse och
fascinerad av vad vi kan lära oss av detta. Under
föreställningen umgås jag med det som är intressant
för barnen och glömmer mina egna mönster och
referenser, säger Peter Mills, koreograf, i ett
pressmeddelande.

Den kosmiska havsträdgårdspassagen spelas i
Gymnastikens Hus vid två tillfällen under fredagen.
Verket rymmer upp till 12 bebisar per föreställning,
med max två medföljande vuxna per barn.

 - Ett unikt tillfälle för alla bebisar och föräldrar att
uppleva inspirerande scenkonst tillsammans eftersom
det är sällsynt att det produceras just för de här små
människobarnen säger Birgitta Westergren Lenken,
ordförande i Alingsås teaterförening som står som
arrangör tillsammans med Alingsås kulturhus.

 Image-text:

 Medverkar i Den Kosmiska HavstraÌdgaÌrdspassagen
gör Peter Mills, Rachel Tess och Lisa Schåman. Bild:
Mattias Givell

© Alingsås Tidning Plus
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Kosmisk teater för unga 
 Dagens Västervik. 2022-03-17 
 På söndagen gav Västerviks Riksteaterförening Bebisföreställningen "Den kosmiska havsträdgårdspassagen" på
Mejeriet.

© Dagens Västervik
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Dansföreställning för bebisar drog fullt hus 
 Folkbladet Premium. 3 liknande träffar. 2022-03-14 
Linda Månzén 
Dansshowen för bebisar blev snabbt fullbokad. "Det är
jätteroligt att få göra någonting nytt", säger mamman
Louise Sjömark.

Riksteatern turnerar med dansföreställningen "Den
kosmiska havsträdgårdspassagen". På måndagen
stannade de till i Finspång och gensvaret var stort.
Tolv bebisar med sällskap utökades till fjorton, fler fick
inte plats.

 Föreställningen bygger på forskning om hur bebisar
förstår och samspelar med omvärlden. De får följa
med i dansen samt klämma och känna på rekvisitan.
Det finns inga rätt och fel, förklarar koreograf Peter
Mills inledningsvis.

 Louise Sjömark är på plats med sonen Elliot, ett år,
och Julia Olah med sin Frank, sex månader. De tycker
att det var kul att se reaktionerna från sina barn.

 - Du blev helt förtrollad ibland när de dansade, säger
Louise till Elliot.

 De har varit en del på öppna förskolan, men det här är
första gången som deras barn får ta del av kultur.

 - Det är jätteroligt att få göra någonting nytt. Det här är
något helt annorlunda, säger Louise och får medhåll av
Julia.

 Peter Mills och dansaren Lisa Schåman är nöjda med
showen och hela publiken. Att dansa för bebisar är
något speciellt.

 - Det är kul, även om de inte tittar hela tiden så vet vi
att de är bredvid och känner vibrationerna i golvet. Och
det är ju tanken, att de ska vara med i föreställningen,
säger Lisa.

 Peter Mills har stor erfarenhet av föreställningar för
små barn och har turnerat runt om i världen.

 - Det är spännande för vad som helst kan hända. Det
är ett sätt att utforska vad som händer utan språk,
med en bebis blir det naturligt och direkt, säger han.

© Folkbladet Premium
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Riksteatern arrangerar föreställning för bebisar i Vimmerby 
 Dagens Vimmerby. 2022-03-11 
Simon Henriksson 
 Den 12 mars arrangerar Riksteatern Vimmerby "Den kosmiska havsträdgårdspassagen".

© Dagens Vimmerby
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Hypnotiserande föreställning lät bebisar utforska alla sina
sinnen 
 Barometern Plus. 2 liknande träffar. 2022-03-10 
Frida Lindström 
Tillfreds, harmonisk, avslappnad. Det är inte känslor
jag vanligtvis förknippar med ett rum fullt av
ettåringar - men Den kosmiska
havsträdgårdspassagen slog hål på alla mina
fördomar.

Den stora scenen i Byteatern Kalmar länsteaters
lokaler går knappt att känna igen. Mitt i den mörka
salen hänger ett vitt, luftigt tält och golvet är täckt av
en mjuk och fluffig matta. Inte heller publiken ser ut
som den brukar. Den här torsdagseftermiddagen är
målgruppen ung - så pass ung att flera av besökarna
ännu inte lärt sig att gå för egen maskin.

 Tillsammans med sina föräldrar tultar, kryper och bärs
tolv bebisar in under tältduken. Där väntar ett parallellt
universum. Ur en högtalare strömmar djurljud och
hypnotisk musik. I taket hänger en uppsjö av märkliga
föremål - allt från skedar till tygskynken och
tennisbollar. Överallt ligger stora, pösiga påsar vars
innehåll sträcker sig från färgglada slipsar till små
skramlande askar.

 Dansarna Peter Mills och Rachel Tess hälsar alla
besökare välkomna, och förklarar att de
nästkommande 30 minuterna helt och fullt är till för
barnen. Det är okej att öppna påsarna, riva ut
föremålen och krypa runt i tältet. Det är precis lika okej
att bara sitta still och titta, eller att gå ut och ta en
paus. Därefter börjar föreställningen.

 Till en början är några av barnen lite trevande. Med
stora ögon följer de dansarnas smidiga rörelser, de
blickar upp mot föremålen som dinglar i taket och
känner sig försiktigt fram på den stora mattan. Andra
barn kastar sig omedelbart in i scenografin.
Gummihandskar, disksvampar och lurviga filtar
undersöks med både händer och näsor. Papper
prasslar, folie glittrar och i mitten av ringen stiftas flera
nya bekantskaper.

 Peter Mills har velat skapa en oas där samhällets allra
minsta invånare får möjlighet att utveckla sin egen
kultur. Det har han lyckats med. Frida Lindström.

 Peter Mills har velat skapa en oas där samhällets allra
minsta invånare får möjlighet att utveckla sin egen
kultur. Det har han lyckats med. Istället för att bygga
sin föreställning runt en dramaturgisk kurva har han
låtit sinnena stå i centrum. Den taktila beröringen, de
stimulerande synintrycken och de rogivande ljuden
samspelar i en enda harmonisk symfoni. Även som
vuxen känner jag ett själsligt lugn, och om jag varit
ensam i tältet hade jag gladeligen lagt mig raklång på
mattan för en stunds avkoppling.

 En bit in i föreställningen skruvas belysningen ner. Ett
knippe ficklampor placeras på golvet och den unga
publiken är inte sen med att fatta galoppen.
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Ljuskäglorna glöder i barnens händer och kastar
skuggspel på de vita, fladdrande väggarna. Dansarnas
silhuetter växer och krymper mot tältduken på ett
behagligt sätt och i dunklet känns det nästan som om
någon försöker vagga mig till sömns.

 Lamporna tänds, tårarna och skriken lyser med sin
frånvaro. Jag är förundrad. Kanske är det jag som är
fördomsfull, men inte i min vildaste fantasi trodde jag
att ett tält med tolv ettåringar kunde skänka mig en
sådan frid.

 Jag hoppas att bebisarna känner likadant.

 Läs mer om scenkonst i länet:

 Image-text:

 Peter Mills är en av dansarna i Den kosmiska
havsträdgårdspassagen, men han ligger också bakom
ljud, ljus och koreografi. Foto: Mats Holmertz

 Stora, skimrande folieskynken fascinerade publiken i
det vita tältet. Foto: Mats Holmertz

 Extra-info:

 Vi spanade in

Den kosmiska havsträdgårdspassagen

 Vad: Dansföreställning för barn i åldrarna 2-18
månader.

 När: Två föreställningar den 10 mars, klockan 11 och
14.

 Var: På Byteatern Kalmar länsteater, i samarbete med
Scenkonst Kalmar och Öppna förskolan Måsen.

 På scen: Peter Mills och Rachel Tess.

 Publik: Tolv bebisar, varav de flesta i ettårsåldern,
samt en eller två föräldrar per barn.

© Barometern Plus
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Bebisföreställning kommer till Byteatern 
 Barometern. 1 liknande träffar. 2022-03-10. Sida: 22 
Kim Ustamujic Johansen 
SCENKONST
Pjäsen "Den kosmiska havsträdgårdspassagen" är full
av ljus, ljud och rörelse, och riktar sig till bebisar
mellan 2 och 18 månader. I dag, torsdag, kommer den
till Byteatern Kalmar länsteater.

"Den kosmiska havsträdgårdspassagen" är en
dansföreställning och installation för barn i åldrarna 2-
18 månader. Den beskrivs som en upptäcktsfärd
genom rymden, under havsytan och andra fantasifulla
världar där bebisarna får röra sig, observera och
utforska verket på sina egna villkor.

Föreställningen har skapats av koreografen Peter Mills
tillsammans med dansaren Rachel Tess och
scenografen Marta Cicionesi och bygger på kunskap
om spädbarns sätt att förstå och samspela med sin
omvärld. Det är deras intuition och nyfikenhet som ger
impulser åt dansarna.
"Den kosmiska havsträdgårdspassagen" ges två
gånger i dag. Tolv bebisar per föreställning kan vara
med samt två medföljande vuxna per barn.

© Barometern

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Klicka här för att läsa artikeln.

Visa liknande träffar

Bebisföreställning kommer till Byteatern

Oskarshamns-Tidningen - 2022-03-10

Nyheter - Riksteatern Datum 2022-10-18

Sida 16 av 56

https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=0573112022031054a14848a66bc8d65d5d488d6988c381&s=57311&sa=2002772&x=b55eac27c5b0d4a644f0230e5307f881&tz=Europe/Stockholm&t=1666086083&p=2262090
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=0573112022031054a14848a66bc8d65d5d488d6988c381&s=57311&sa=2002772&x=b55eac27c5b0d4a644f0230e5307f881&tz=Europe/Stockholm&t=1666086083&p=2262090
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=0573112022031054a14848a66bc8d65d5d488d6988c381&s=57311&sa=2002772&x=b55eac27c5b0d4a644f0230e5307f881&tz=Europe/Stockholm&t=1666086083&p=2262090


Bebisföreställningen Den kosmiska havsträdgårdspassagen
kommer till Byteatern 
 Barometern Plus. 2022-03-09 
Kim Ustamujic Johansen 
Föreställningen Den kosmiska
havsträdgårdspassagen är full av ljus, ljud och rörelse,
och riktar sig till bebisar mellan 2 och 18 månader.
Den 10 mars kommer den till Byteatern Kalmar
länsteater.

Den kosmiska havsträdgårdspassagen är en
dansföreställning och installation för barn i åldrarna 2-
18 månader, och den ges två gånger på Byteatern i
Kalmar den 10 mars.

 Föreställningen har skapats av koreografen Peter Mills
tillsammans med dansaren Rachel Tess och
scenografen Marta Cicionesi och bygger på kunskap
om spädbarns sätt att förstå och samspela med sin
omvärld. Det är deras intuition och nyfikenhet som ger
impulser åt dansarna.

Den kosmiska havsträdgårdspassagen ges två gånger
på torsdagen. Tolv bebisar per föreställning kan vara
med samt två medföljande vuxna per barn.

 Image-text:

Den kosmiska havsträdgårdspassagen ges två gånger
på Byteatern i Kalmar den 10 mars. Foto: Pressbild

© Barometern Plus
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Evenemang på gång i veckan 
 Smålandsposten. 2022-03-05. Sida: 2 
REDAKTIONEN TIPSAR
Varje vecka tipsar redaktionen här om några av alla
kultur- och nöjesevenemang, samt friluftsaktiviteter
som är på gång i länet kommande vecka.

5/3. Kroppologi med Big Wind. En familjekonsert med
humor, funderingar, lek och poesi. Arrangör är Musik i
Syd. Plats: Nygatan 6 i Växjö 15.00-16.00.

6/3. Välgörenhetsgala till förmån för barn och familjer i
krigsdrabbade Ukraina. Arrangör är Växjö
Citysamverkan i samarbete med UNICEF. Plats: Växjö
konserthus 16.00-17.30.

6/3. True crime-podden "Vad blir det för mord?"
Komikerna och true crime-entusiasterna Johanna
Hurtig Wagrell och Elinor Svensson bjuder in publiken
till två akter, med ett lokalt historiskt mordfall i ena och
ett internationellt mordfall i den andra. Arrangör är All
Tings Live. Plats: Växjö teater 19.00-21.30.

7/3. Släktforskarjour. För dig som vill lära dig
släktforska och önskar privat handledning. Arrangör
och plats: Lessebo bibliotek. 14.00-16.00.

8/3. Den kosmiska havsträdgårdspassagen. Upplev en
magisk värld tillsammans med din bebis! (för barn i
åldrarna 2-18 månader). Arrangör: Växjö
Teaterförening. Plats: Nygatan 6. 11.00-12.00.

8/3. Möt författaren Helena Thorfinn. Arrangör: Det fria
ordets hus. Plats: Växjö konsthall. 17.00-18.00.

8/3. Föreläsning om Romance. Maria Nilsson, docent i
litteraturvetenskap på Linnéuniversitetet, berättar om
historisk och erotisk romance. Arrangör och plats:
Älmhults bibliotek. 10.00.
8/3. Deckarförfattaren Marianne Cedervall föreläser.
Plats och arrangör: Ryds bibliotek. 18.00.

9/3. Självhushållning. Ylvali Groblad ger tips på hur du
kommer igång med självhushållning av grönsaker och
hur du anlägger lättskötta odlingsbäddar utan att

gräva. Arrangör och plats: Lönashults bibliotek. 19.00-
20.30.

10/3. Teater med Sagofen Isadora. För barn mellan 0-
11 månader. Arrangör och plats: Tingsryds bibliotek.
11.00.

10/3. Lunchmusik i Växjö domkyrka. Elever från S:t
Sigfrids folkhögskola sjunger och spelar. Plats: Växjö
domkyrka. 12.00-12.30.

10/3. Fredrik Andersson. Stå upp föreställning. Plats
och arrangör. Event Center Knock 'em Down i Växjö.
18.30-20.00.
11/3. Hits of the 60's, the original. Svenne Hedlund,
Clabbe af Geijerstam och Lennart Grahn lirar de gamla
hitlåtarna från tiden när de var med i Sveriges
populäraste popband under 60-talet! Arrangör:
Ticketmaster. Plats: Växjö teater. 19.00-20.30.

11/3. Fransk afton. Bolmsö Old Stars tillsammans med
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Irene "Piaf" Olofsson. Det blir franska valser, svängig
musik från 40- och 50-talet samt kända melodier från
Edith Piafs repertoar. Plats och arrangör: Toftaholms
herrgård. 18.30-23.00.

12/3. Opera. Direktsändning från Metropolitan i New
York. Ariadne på Naxos är en av Strauss mest
omtyckta operor.Arrangör och plats: Älmhults Folkets
Hus med stöd av Älmhults kommun. 19.00-21.00.

© Smålandsposten
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Teaterupplevelser för stora och små i vår 
 Bärgslagsbladet/Arboga Tidning. 2022-02-18. Sida: 18-19 
Irene Wallgren 
Med slopade coronarestriktioner går KAK-regionens
teaterföreningar mot en ny vår och bjuder in till
upplevelser för både stora och små besökare.

VÄSTRA MÄLARDALEN Köpings teaterförening var
först ut med riksteaterns Väninnorna som spelades på
Forum onsdagen den 16 februari, något som
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning redan har skrivit om.
- Egentligen skulle vi ha haft vår första föreställning i
januari, men med tanke på coronan så kändes det inte
riktigt bra då. Som tur var kunde den skjutas fram till
april, säger Gun Eneroth från Köpings teaterförening.
Föreställningen hon pratar om är barn- och
familjeföreställningen Alla mot alla med gruppen 4:e
teatern i kulturhuset Folkets park i Köping den 2 april
klockan 13. Tillsammans med publiken undersöks
livets små och stora orättvisor i en interaktiv och
dadaistisk föreställning för barn från tre år.
Men innan dess har teatertörstande besökare flera
andra föreställningar att välja mellan.
Redan på lördag, den 19 februari, bjuds det på barn
och familjetillställningen Svempas nappar i Arboga, en
komedi för barn från tre år och deras vuxna.
Berättelsen, som gestaltas med hjälp av dockor,
kretsar kring bebisen Svempa och småbarnsårens
kärleksfulla men kravfyllda bebis-service. Gratisbiljetter
finns på Arbogas bibliotek, spelplatsen är
Medborgarhuset och föreställningen börjar klockan 13.
- Det har förstås varit tråkigt med alla inställda
föreställningar under de senaste åren, men nu ser vi
fram mot våren, säger Inger Öberg, ordförande i
Arboga teaterförening.

Framför allt vill hon slå ett slag för teatervårens sista
framträdande.
- Det är jättekul att vi har fått Dansa Rennie, egentligen
hade vi velat ha den till kvinnodagen, men det gick inte,
man får boka in föreställningarna när de är tillgängliga.
Men det hade varit roligt för damerna att se den då.
I stället blev det en annan föreställning på
internationella kvinnodagen, den 8 mars. Då ställer sig
Fia Adler Sandblad på Arbogascenen i föreställningen

Aldrig glömd - en skröna om min mamma i en akt.
Publiken får följa med på en resa genom svensk
kvinnohistoria där den ensamstående mamman
Marianne står i centrum. Dottern, Fia Adler Sandblad,
tar sig an mammas historia genom minnesbilder, brev,
arkivmaterial och anekdoter. Föreställningen ges på
Medborgarhuset klockan 19.

Arboga teaterförening har även bokat in två
föreställningar till under mars, båda med anknytning till
skor. Bolanders skor ges den 14 mars och Nya skor
den 19 mars.
Bolanders skor är en föreställning från riksteatern i
samarbete med Teater Allan. På scenen står Anna-
Lena Hemström och Ing-Marie Carlsson som Gunhild
och Wiwi, vänner och kollegor i den lilla butiken
Bolanders skor. De har sina rutiner och vardagen rullar
på. Men var tog egentligen plågoanden Larry Björk
vägen och vad är det för obehaglig lukt som sprider sig
från lagret? Frågorna hopar sig i feelgood-deckaren om
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vänskap, trygghet och hämnd. I Arboga ges
föreställningen på Medborgarhuset den 14 mars
klockan 19.

Om tiden inte passar finns det två chanser till att se
föreställningen eftersom Bolanders skor spelas både i
Köping och Kungsör senare under våren. I Kungsör
den 13 mars klockan 19 på Thor Modéen Teatern och
på Forum i Köping den 26 april klockan 19.
Barn- och familjeföreställningen Nya skor handlar om
Charlie som önskar sig nya skor, något som mormor
lovar att han ska få till sin födelsedag. Charlie ska
också få välja precis vilka han vill, men vem är
egentligen skomakaren och vad är det mormor inte
berättar?

På scenen står skådespelare från Moliéreensemblen
och föreställningen ges på Medborgarhuset,
gratisbiljetter hämtas på Arboga bibliotek.
Två föreställningar återstår sedan i Arboga
teaterförenings vårprogram. En vrå i min själ, baserad
på Viveka Hamiltons dagboksanteckningar, spelas den
28 april. I Dansa Rennie ställer skådespelaren och
dansaren Rennie Mirro sig på scenen den 5 maj i en
föreställning om ett liv i strålkastarljuset. Båda ges på
Medborgarhuset med start klockan 19.
Dagen innan föreställningen En vrå i min själ spelas i
Arboga, den 27 april, ges den på Kungsudden i
Kungsör klockan 19, då i Film- och teaterföreningens
regi. Den 4 maj kan den som missade de tidigare
tillfällena slå sig ner i Himmeta bygdegård, Köpings
teaterförening arrangerar och föreställningen startar
klockan 19.
Dagen efter att Dansa Rennie spelats i Arboga, den 5
maj, bjuds publiken in till samma föreställning i Kungör,
då på Thor Modéen Teatern den 6 maj klockan 19.

Men innan dess är det dags för de med riktigt små
barn att boka in sig för en föreställning som arrangeras
av Köpings teaterförening. Dansföreställningen Den
kosmiska havsträdgårdspassagen spelas på Köpings
stadsbibliotek den 20 mars klockan 11. Den vänder sig
till riktigt små barn, från två månaders ålder, och
beskrivs som en upptäcktsfärd genom ljud, ljus och
rörelse där det är barnen som ger impulser till

dansarna.

Efter alla begränsningar under pandemin ser Film- och
teaterföreningarna i KAK-regionen nu fram mot vårens
evenemang.
- Det har känts konstigt att behöva ställa in
föreställningar under de här åren, men nu räknar vi
med att få köra. Givetvis fortsätter vi att följa
rekommendationerna och vi hoppas att alla fortsätter
att vara försiktiga och inte kommer om man är förkyld,
säger Gun Eneroth från Köpings teaterförening.
Hon tror dock inte att det ska vara några problem.
- Nej, jag tror att vi har vant oss vid att hålla avstånd
och tvätta händerna. Vi kommer också att fortsätta att
ställa fram handsprit, säger hon.

"
Det har förstås varit tråkigt med alla inställda
föreställningar under de senaste åren, men nu ser vi
fram mot våren.
Inger Öberg, ordförande i Arboga teaterförening"

© Bärgslagsbladet/Arboga Tidning
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Upplevelser för stora och små i vårens teaterprogram 
 Bblat Premium. 2022-02-16 
Irene Wallgren 
Med slopade coronarestriktioner går KAK-regionens
teaterföreningar mot en ny vår och bjuder in till
upplevelser för både stora och små besökare.

Köpings teaterförening var först ut med riksteaterns
Väninnorna som spelades på Forum onsdagen den 16
februari, något som Bärgslagsbladet/Arboga Tidning
redan har skrivit om.

 - Egentligen skulle vi ha haft vår första föreställningen i
januari, men med tanke på coronan så kändes det inte
riktigt bra då. Som tur var kunde den skjutas fram till
april, säger Gun Eneroth från Köpings teaterförening.

 Föreställningen hon pratar om är barn- och
familjeföreställningen Alla mot alla med gruppen 4:e
teatern i kulturhuset Folkets park i Köping den 2 april
klockan 13. Tillsammans med publiken undersöks
livets små och stora orättvisor i en interaktiv och
dadaistisk föreställning för barn från tre år.

 Men innan dess har teatertörstande besökare flera
andra föreställningar att välja mellan.

 Redan på lördag, den 19 februari, bjuds det på barn
och familjetillställningen Svempas nappar i Arboga, en
komedi för barn från tre år och deras vuxna.
Berättelsen, som gestaltas med hjälp av dockor,
kretsar kring bebisen Svempa och småbarnsårens
kärleksfulla men kravfyllda bebis-service. Gratisbiljetter
finns på Arbogas bibliotek, spelplatsen är
Medborgarhuset och föreställningen börjar klockan 13.

 - Det har förstås varit tråkigt med alla inställda
föreställningar under de senaste åren, men nu ser vi
fram mot våren, säger Inger Öberg, ordförande i
Arboga teaterförening.

 Framför allt vill hon slå ett slag för teatervårens sista
framträdande.

 - Det är jättekul att vi har fått Dansa Rennie, egentligen

hade vi velat ha den till kvinnodagen, men det gick inte,
man får boka in föreställningarna när de är tillgängliga.
Men det hade varit roligt för damerna att se den då.

 Istället blev det en annan föreställning på
internationella kvinnodagen, den 8 mars. Då ställer sig
Fia Adler Sandblad på Arbogascenen i föreställningen
Aldrig glömd - en skröna om min mamma i en akt.
Publiken får följa med på en resa genom svensk
kvinnohistoria där den ensamstående mamman
Marianne står i centrum. Dottern, Fia Adler Sandblad,
tar sig an mammas historia genom minnesbilder, brev,
arkivmaterial och anekdoter. Föreställningen ges på
Medborgarhuset klockan 19.

 Arboga teaterförening har även bokat in två
föreställningar till under mars, båda med anknytning till
skor. Bolanders skor ges den 14 mars och Nya skor
den 19 mars.
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 Bolanders skor är en föreställning från riksteatern i
samarbete med Teater Allan. På scenen står Anna-
Lena Hemström och Ing-Marie Carlsson som Gunhild
och Wiwi, vänner och kollegor i den lilla butiken
Bolanders skor. De har sina rutiner och vardagen rullar
på. Men var tog egentligen plågoanden Larry Björk
vägen och vad är det för obehaglig lukt som sprider sig
från lagret? Frågorna hopar sig i feelgood-deckaren om
vänskap, trygghet och hämnd. I Arboga ges
föreställningen på Medborgarhuset den 14 mars
klockan 19.

 Om tiden inte passar finns det två chanser till att se
föreställningen eftersom Bolanders skor spelas både i
Köping och Kungsör senare under våren. I Kungsör
den 13 mars klockan 19 på Thor Modéen Teatern och
på Forum i Köping den 26 april klockan 19.

 Barn- och familjeföreställningen Nya skor handlar om
Charlie som önskar sig nya skor, något som mormor
lovar att han ska få till sin födelsedag. Charlie ska
också få välja precis vilka han vill, men vem är
egentligen skomakaren och vad är det mormor inte
berättar?

 På scenen står skådespelare från Moliéreensemblen
och föreställningen ges på Medborgarhuset,
gratisbiljetter hämtas på Arboga bibliotek.

 Två föreställningar återstår sedan i Arboga
teaterförenings vårprogram. En vrå i min själ, baserad
på Viveka Hamiltons dagboksanteckningar, spelas den
28 april. I Dansa Rennie ställer skådespelaren och
dansaren Rennie Mirro sig på scenen den 5 maj i en
föreställning om ett liv i strålkastarljuset. Båda ges på
Medborgarhuset med start klockan 19.

 Dagen innan föreställningen En vrå i min själ spelas i
Arboga, den 27 april, ges den på Kungsudden i
Kungsör klockan 19, då i Film- och teaterföreningens
regi. Den 4 maj kan den som missade de tidigare
tillfällena slå sig ner i Himmeta bygdegård, Köpings
teaterförening arrangerar och föreställningen startar
klockan 19.

 Dagen efter att Dansa Rennie spelats i Arboga, den 5
maj, bjuds publiken in till samma föreställning i Kungör,
då på Thor Modéen Teatern den 6 maj klockan 19.

 Men innan dess är det dags för de med riktigt små
barn att boka in sig för en föreställning som arrangeras
av Köpings teaterförening. Dansföreställningen Den
kosmiska havsträdgårdspassagen spelas på Köpings
stadsbibliotek den 20 mars klockan 11. Den vänder sig
till riktigt små barn, från två månaders ålder, och
beskrivs som en upptäcktsfärd genom ljud, ljus och
rörelse där det är barnen som ger impulser till
dansarna.

 Efter alla begränsningar under pandemin ser Film- och
teaterföreningarna i KAK-regionen nu fram mot vårens
evenemang.

 - Det har känts konstigt att behöva ställa in
föreställningar under de här åren, men nu räknar vi
med att få köra. Givetvis fortsätter vi att följa
rekommendationerna och vi hoppas att alla fortsätter
att vara försiktiga och inte kommer om man är förkyld,
säger Gun Eneroth från Köpings teaterförening.

 Hon tror dock inte att det ska vara några problem.

 - Nej, jag tror att vi har vant oss vid att hålla avstånd
och tvätta händerna. Vi kommer också att fortsätta att
ställa fram handsprit, säger hon.

 Image-text:

 Föreställningen Bolanders skor med Anna-Lena
Hemström och Ing-Marie Carlsson i rollerna ges vid tre
tillfällen i KAK-regionen under våren. Föreställningen är
ett samarbete mellan Riksteatern och Teater Allan.
Pressbild Maryam Barari.

 Fria från ordets begränsningar där språkbarriärer är
ett minne blott i ett dadaistiskt scenkonstverk som är
tillgängligt för alla barn, står det bland annat i
beskrivningen av föreställningen Alla mot alla. På
scenen Titti Hilton, Mikaela Hagelberg och Daniel
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Scherp från 4:e Teatern. Pressbild: Fredrik Lundqvist.

 Föreställningen Bolanders skor, med Anna-Lena
Hemström och Ing-Marie Carlsson i rollerna beskrivs
som en feelgood-deckare. Pressbild: Klara G.

 Skådespelaren och dansaren Rennie Mirro ses i
Riksteaterns föreställningen Dansa Rennie. Pressbild:
Iza Boëthius.

 Köpings teaterförening satsar på en upplevelse för
riktigt små barn. Föreställningen Den kosmiska
havsträdgårdspassagen vänder sig till barn från två
månader. En samproduktion mellan Riksteatern och
MARC. Illustration: Johanna Kallin.

© Bblat Premium
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Fullspäckat program i vår 
 Eskilstuna Kuriren. 2022-02-10. Sida: 3 
Eva Axelsson 
KULTUR OCH NÖJE
Eskilstunas scener står redo när restriktionerna har
släppt.

Här några av de planerade programmen på Eskilstuna
teater, Lokomotivet, Konserthallen och Stiga Sports
Arena. Fler kan tillkomma.

Eskilstuna teater 12/2-19/2 Eskilstunarevyn. "På
riktigt!"
16/2 "Sörjen som blev". Om de finska krigsbarnen av
och med Anna Takanen och en dragspelare.
19/2 "Till salu". Om mannen som sålde Eiffeltornet.
Teater Crum
20/2 "Marmelad". Barnteater med Claire Parsons Co
22/2 "Satumaa - Sagolandet". Anna Heikkinen &
Längtans Kapell om sverigefinsk identitet via finsk
tango.
24/2 "Till salu". Teater Crum 26/2 "Clownen Ottilia och
barnens rätt". Barnteater Teater Skata.
27/2 "Till salu". Teater Crum 2/3 Sonja Aldén med
David Carbe Kvartett.
5/3 "Väninnan". Dramatisering av Eva Franchells
roman om hennes tid som Anna Lindhs
pressekreterare.
8/3 "Lysistrate" Teaterföreningen Eskil.
11/3 "Till salu" Teaterföreställning om mannen som
sålde Eiffeltornet med Teater Crum
12/3 "Solen sover". Barnteater med UusiTeatteris.
Finska och svenska.
25/3 "In memoriam". Lotta Tejle och Ann Petrén som
bortglömda skådespelarsystrar.
27/3 "BoBos ballonger". Barnteater med
Pantomimteatern
28/3 "Dansa Rennie!". Artisten Rennie Mirro berättar.
1/4 "Åh Herregud!/Voi Luoja!". Spelas på finska och
textas på svenska.
3/4 "Ett urtaget hjärta". 1 2 3 Schtunk spelar
improviserad teater.
6/4 "Den kosmiska havsträdgårdspassagen".
Dansföreställning för barn 2-18 månader.
7/4 Sånger till friheten. En hyllning till Björn Afzelius.

9/4 "Illusionistens assistent". Barnteater med trolleri
och magi.
24/4 "Drömsk". Barnteater med Teater Tre.
14/5 "60 Years of the Beatles". The Beat Band med
gäst Jan Johansen
14/5 "Dunderlunds bästa bokstav". Barnteater med
Teater Rita Prick
Lokomotivet: 26/3 "Goldfingers". Joe Labero
23/4 "Changes". Thomas di Leva tolkar David Bowie
30/4 Danko Jones 1/5 "Far och Flyg med Alfons
Åberg". Barnteater.
2/5 "Stolthet och fördom". Jane Austens roman i ny
tappning. Teater Halland
11/5 Sabaton 13-14/5 Imagine - riksfinal 21/5
Livekarusellen 11/6 "Raw Comedy". Messiah Hallberg,
Josefin Sonck, Nisse Hallberg och Mårten Andersson
Konserthallen: 30/4 Skyttemusikkåren 8/5 Eskilstuna
Gardets vårkonsert
Stiga Sports Arena: 18/3 "Pernilla Wahlgren har hybris"
14/5 "Grease - på turné". Med bl a Nanne Grönvall
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Contrast 16/2 Håkan Broström Quartet
23/2 Daniel Karlsson Trio

© Eskilstuna Kuriren
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Nu öppnar kulturen: Fullspäckat program väntar i vår 
 Eskilstuna-Kuriren Premium. 2022-02-09 
Eva Axelsson 
Eskilstunas scener står redo när restriktionerna har
släppt.

Här några av de planerade programmen på Eskilstuna
teater, Lokomotivet, Contrast och i Konserthallen. Fler
kan tillkomma.

 Eskilstuna teater

 12/2 - 19/2 Eskilstunarevyn. "På riktigt!"

 16/2 "Sörjen som blev". Om de finska krigsbarnen av
och med Anna Takanen och en dragspelare.

 19/2 "Till salu". Om mannen som sålde Eiffeltornet.
Teater Crum

 20/2 "Marmelad". Barnteater med Claire Parsons Co

 22/2 "Satumaa - Sagolandet". Anna Heikkinen &
Längtans Kapell om sverigefinsk identitet via finsk
tango.

 24/2 "Till salu". Teater Crum

 26/2 "Clownen Ottilia och barnens rätt". Barnteater
Teater Skata.

 27/2 "Till salu". Teater Crum

 2/3 Sonja Aldén med David Carbe Kvartett.

 5/3 "Väninnan". Dramatisering av Eva Franchells
roman om hennes tid som Anna Lindhs
pressekreterare.

 8/3 "Lysistrate" Teaterföreningen Eskil.

 11/3 "Till salu" Teaterföreställning om mannen som
sålde Eiffeltornet med Teater Crum

 12/3 "Solen sover". Barnteater med UusiTeatteris.

Finska och svenska.

 25/3 "In memoriam". Lotta Tejle och Ann Petrén som
bortglömda skådespelarsystrar.

 27/3 "BoBos ballonger". Barnteater med
Pantomimteatern

 28/3 "Dansa Rennie!". Artisten Rennie Mirro berättar.

 1/4 "Åh Herregud!/Voi Luoja!". Spelas på finska och
textas på svenska.

 3/4 "Ett urtaget hjärta". 1 2 3 Schtunk spelar
improviserad teater.

 6/4 "Den kosmiska havsträdgårdspassagen".
Dansföreställning för barn 2-18 månader.
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 7/4 Sånger till friheten. En hyllning till Björn Afzelius.

 9/4 "Illusionistens assistent". Barnteater med trolleri
och magi.

 24/4 "Drömsk". Barnteater med Teater Tre.

 14/5 "60 Years of the Beatles". The Beat Band med
gäst Jan Johansen

 14/5 "Dunderlunds bästa bokstav". Barnteater med
Teater Rita Prick

 Lokomotivet:

 26/3 "Goldfingers". Joe Labero

 23/4 "Changes". Thomas di Leva tolkar David Bowie

 30/4 Danko Jones

 1/5 "Far och Flyg med Alfons Åberg". Barnteater.

 2/5 "Stolthet och fördom". Jane Austens roman i ny
tappning. Teater Halland

 11/5 Sabaton

 13-14/5 Imagine - riksfinal

 21/5 Livekarusellen

 11/6 "Raw Comedy". Messiah Hallberg, Josefin Sonck,
Nisse Hallberg och Mårten Andersson

 Konserthallen:

 30/4 Skyttemusikkåren

 8/5 Eskilstuna Gardets vårkonsert

 Stiga Sports Arena:

 18/3 "Pernilla Wahlgren har hybris"

 14/5 "Grease - på turné". Med bl a Nanne Grönvall

 Contrast

 16/2 Håkan Broström Quartet

 23/2 Daniel Karlsson Trio

© Eskilstuna-Kuriren Premium
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Oro för ännu en tuff vår för scenkonsten i länet 
 Barometern Plus. 2022-02-01 
Tina Jeppsson 
Feelgood-deckare, hiphop, och dans för bebisar. Det
är något av det som Riksteaterns arrangörsföreningar
i länet planerar att visa i vår.

Men flera föreställningar har redan ställts in och
många arrangörer oroar sig för ännu en tuff vår för
scenkonsten.

 - Just nu är smittorisken hög och väldigt många är
sjuka, konstaterar Camilla Frosterud, Riksteaterns
verksamhetsutvecklare i Kalmar län.

 Hon vill ändå vara optimistisk.

 - Jag hoppas och tror att pandemin mattas av
snabbare och att scenkonsten klarar sig bättre i år än
förra året. De flesta av länets arrangörsföreningar är
också inställda på att snart vara igång igen.

 Från centralt håll uppmanar Riksteatern sina
arrangörsföreningar att hellre ställa om än att ställa in,
både för publikens och för scenkonstarbetarnas skull.

 Men flera föreningar har redan valt att ställa in sina
tidiga föreställningar. Riksteatern Mönsterås flyttar
fram sin föreställning Robertson tolkar Robertson. Och
Oskarshamns Teaterförening ställer in två av sina fyra
föreställningar, Väninnan och Kriget har inget kvinnligt
ansikte.

 - Det är supertråkigt, vi älskar ju att visa teater. Men vi
tycker inte att det är läge för det nu. Det ska vara roligt
att arrangera teater, men nu känns det bara oroligt,
säger Hanna Brorsson i Oskarshamns Teaterförening,
som därmed förlorar en hel del pengar, eftersom man
ändå måste betala för de inställda föreställningarna.

 - Men vi vill inte bidra till ännu mer smittspridning,
särskilt som vår målgrupp består av många äldre,
säger Hanna Brorsson.

 Nu satsar föreningen i stället på att kunna genomföra

de två föreställningar som man tänkt visa lite senare i
vår, Anna Sjövalls uppsättning Stolthet och fördom,
med idel manliga skådespelare, samt hiphopstjärnan
Niki Awandee Tsappos första renodlade scenverk,
Head Peace.

 Ölands Riksteaterförening har ännu inte bestämt hur
man ska göra.

 - Vi får avvakta och se vad Folkhälsomyndigheten och
Riksteatern säger. Vi försöker ju hela tiden göra det
bästa av situationen. Men man tappar snart modet,
säger Maj-Britt Liljekvist i föreningen.

 Hon hoppas förstås också att läget snart ska ljusna så
att vårens program blir av.

 - Hittills har vi i alla fall klarat ekonomin tack vare
anslagen från Borgholms och Mörbylånga kommuner,
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säger hon.

 Trots det fortsatt svåra läget tycks de flesta av länets
riksteaterföreningar i nuläget vara inställda på att
fullfölja sina program, allt enligt
Folkhälsomyndighetens restriktioner.

 - Eftersom kultur är viktigt jobbar vi på som vanligt,
säger Elisabeth Edberg Karlsson i Scenkonst Kalmar
som bland annat har Kriget har inget kvinnligt ansikte
på programmet, föreställningen som bygger på
Svetlana Aleksejevitjs skakande reportageroman.

 Samtidigt oroar man sig för om publiken ska våga
komma och hur föreningen ska klara sig ekonomiskt.

 Barometern-OT har tidigare rapporterat om Kalmar
Teaterförenings vårprogram. Här är en del av
scenkonsten som länets övriga riksteaterföreningar
planerar. Det är i vanlig ordning ett blandat program.
Man gör nya försök med en del uppsättningar som
tidigare fått ställas in på grund av pandemin. Det gäller
till exempel Den kosmiska havsträdgårdspassagen, en
dansföreställning för spädbarn och deras föräldrar,
som man nu hoppas kunna visa i Kalmar, liksom i
Hultsfred och Västervik.

 En lite annorlunda föreställning är Bolanders skor, en
feelgood-deckare med sång, som bland annat ska
visas i Löttorp och Torsås, med skådespelarna Ing-
Marie Carlsson och Anna-Lena Hemström på scenen.

 Danssatsningen i länet fortsätter. I både Hultsfred,
Mönsterås och Nybro spelar Rennie Mirro sin
personliga föreställning Dansa Rennie!, om livet i
strålkastarljuset. Och riksteaterföreningen Scenkonst
Kalmar visar, liksom Oskarshamns Teaterförening,
dansverket Head Peace.

 Regionteatern Blekinge Kronoberg gästspelar på
Öland med pjäsen Hon finns inte med på fotografiet,
en pjäs om vad som händer när man förlorar sitt
sammanhang i livet, till exempel sin familj.

 Det blir också en del komik på länets scener i vår.

 Humorgruppen 123 Schtunk återkommer med två
olika föreställningar. I Torsås och Emmaboda kan man
se romantisk komedi, Ensamma hjärtan och på ett par
platser på Öland bjuds på vardagsfilosofisk komik i
uppsättningen Det började så oskyldigt med
diskbänken.

 Som vanligt rymmer vårens program också musik,
bland annat i form av ett musikdrama i Mönsterås med
hiphop-duon Ison & Fille.

 De flesta av länets riksteaterföreningar satsar framför
allt på scenkonst för vuxna. Men Kalmar och Torsås
teaterföreningar arrangerar också barn- och
familjeteater i vår. I Torsås visas ett par
familjeföreställningar, och Kalmar Teaterförening visar
clown- cirkusföreställningen Sopor, som tar upp
miljöproblemen med humor och cirkustricks.
Föreställningen arrangeras tillsammans med Kalmar
kommun.

 Extra-info:

 Fakta

 Ett urval av vårens scenkonst i länet

 Tina - Simply the best - hyllning till Tina Turner,
Bösebo 8/2.

 Bolanders skor - feelgood-deckare med sång, Berga
19/2, Löttorp 20/2, Torsås 22/2.

 Tre streck - med standup-komikern och författaren till
debutboken Mizeria, Melody Farshin, Kalmar 25/2,
Hultsfred 7/3.

 Hon finns inte med på fotografiet - Regionteaters pjäs
om att förlora sitt sammanhang i livet, Ölands
folkhögskola 9/3.

Den kosmiska havsträdgårdspassagen -
dansföreställning för bebisar och deras föräldrar,
Kalmar 10/3, Vimmerby 12/3, Västervik 13/3.
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 Den lysande teatergruppen - nytt och gammalt med
humorgruppen 123 Schtunk. Kalmar 20/3.

 Ensamma hjärtan - komedi med Smålands Musik &
Teater, Torsås 24 mars.

 Världen är en scen - det bästa av och med
humorgruppen 123 Schtunk. Hultsfred 25/3.

 Vi älskar Dansbandz - musikalisk hyllning till svenska
dansband, Berga 25/3.

 För evigt med Ison & Fille - musikdrama med
hiphopduon Ison & Fille på scenen, Mönsterås 30/3.

 Dansa Rennie! - artisten Rennie Mirro om sitt liv i
strålkastarljuset, Hultsfred 7/4, Mönsterås 8/4, Nybro
9/4.

 Stolthet och fördom - teater med fem manliga
skådespelare om kvinnornas liv i 1800-talssalongernas
trånga värld, Oskarshamn 13/4.

 Missnöjesfält med t.o.m. Waitz orkester - låtar av Tom
Waits plus ny egen musik, Kalmar 21-22/4.

 Head Peace - scenverk av hiphopstjärnan Niki
Awandee Tsappos, Kalmar 26/4, Oskarshamn 7/5.

 Var är min man? - monolog med Marie Delleskog från
Göteborgs stadsteater, Torsås 11/5.

 Det började så oskyldigt med diskbänken -
vardagsfilosofisk komedi, Sandby 19/5, Alböke 20/5.

 Barn- och familjeteater:

 Sopor - en visuell cirkusföreställning. Kalmar 22-23/2.

 Allt som är mitt - cirkusföreställning för alla åldrar om
att vilja ha mer, nytt och det senaste, Blomstermåla
12/3.

 Nu är du en höna med Ölands dramatiska teater,

Torsås 9/4.

 Kompis med Alfons Åberg?, Torsås 23/4.

© Barometern Plus
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Oro för ännu en tuff vår - men scenkonsten i länet hoppas
på en ljusning 
 Barometern. 1 liknande träffar. 2022-02-01. Sida: 28-29 
Tina Jeppsson 
KALMAR LÄN
Feelgood-deckare, hiphop, och dans för bebisar. Det
är något av det som Riksteaterns arrangörsföreningar
i länet planerar att visa i vår. Men flera föreställningar
har redan ställts in och många arrangörer oroar sig för
ännu en tuff vår för scenkonsten. Fakta Ett urval av
vårens scenkonst i länet

- Just nu är smittorisken hög och väldigt många är
sjuka, konstaterar Camilla Frosterud, Riksteaterns
verksamhetsutvecklare i Kalmar län.
Hon vill ändå vara optimistisk. - Jag hoppas och tror
att pandemin mattas av snabbare och att scenkonsten
klarar sig bättre i år än förra året. De flesta av länets
arrangörsföreningar är också inställda på att snart vara
igång igen.
Från centralt håll uppmanar Riksteatern sina
arrangörsföreningar att hellre ställa om än att ställa in,
både för publikens och för scenkonstarbetarnas skull.
Men flera föreningar har redan valt att ställa in sina
tidiga föreställningar. Riksteatern Mönsterås flyttar
fram sin föreställning "Robertson tolkar Robertson".
Och Oskarshamns Teaterförening ställer in två av sina
fyra föreställningar, "Väninnan" och "Kriget har inget
kvinnligt ansikte".
- Det är supertråkigt, vi älskar ju att visa teater. Men vi
tycker inte att det är läge för det nu. Det ska vara roligt
att arrangera teater, men nu känns det bara oroligt,
säger Hanna Brorsson i Oskarshamns Teaterförening,
som därmed förlorar en hel del pengar, eftersom man
ändå måste betala för de inställda föreställningarna.
- Men vi vill inte bidra till ännu mer smittspridning,
särskilt som vår målgrupp består av många äldre,
säger Hanna Brorsson.

Nu satsar föreningen i stället på att kunna genomföra
de två föreställningar som man tänkt visa lite senare i
vår, Anna Sjövalls uppsättning "Stolthet och fördom",
med idel manliga skådespelare, samt hiphopstjärnan
Niki Awandee Tsappos första renodlade scenverk,
"Head Peace".

Ölands Riksteaterförening har ännu inte bestämt hur
man ska göra.
- Vi får avvakta och se vad Folkhälsomyndigheten och
Riksteatern säger. Vi försöker ju hela tiden göra det
bästa av situationen. Men man tappar snart modet,
säger Maj-Britt Liljekvist i föreningen.
Hon hoppas förstås också att läget snart ska ljusna så
att vårens program blir av.
- Hittills har vi i alla fall klarat ekonomin tack vare
anslagen från Borgholms och Mörbylånga kommuner,
säger hon.
Trots det fortsatt svåra läget tycks de flesta av länets
riksteaterföreningar i nuläget vara inställda på att
fullfölja sina program, allt enligt
Folkhälsomyndighetens restriktioner.
- Eftersom kultur är viktigt jobbar vi på som vanligt,
säger Elisabeth Edberg Karlsson i Scenkonst Kalmar
som bland annat har "Kriget har inget kvinnligt ansikte"
på programmet, föreställningen som bygger på
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Svetlana Aleksijevitjs skakande reportageroman.
Samtidigt oroar man sig för om publiken ska våga
komma och hur föreningen ska klara sig ekonomiskt.
Barometern-OT har tidigare rapporterat om Kalmar
Teaterförenings vårprogram. Här är en del av
scenkonsten som länets övriga riksteaterföreningar
planerar. Det är i vanlig ordning ett blandat program.
Man gör nya försök med en del uppsättningar som
tidigare fått ställas in på grund av pandemin. Det gäller
till exempel "Den kosmiska havsträdgårdspassagen",
en dansföreställning för spädbarn och deras föräldrar,
som man nu hoppas kunna visa i Kalmar, liksom i
Hultsfred och Västervik.

En lite annorlunda föreställning är "Bolanders skor", en
"feelgood-deckare" med sång, som bland annat ska
visas i Löttorp och Torsås, med skådespelarna Ing-
Marie Carlsson och Anna-Lena Hemström på scenen.
Danssatsningen i länet fortsätter. I både Hultsfred,
Mönsterås och Nybro spelar Rennie Mirro sin
personliga föreställning "Dansa Rennie!", om livet i
strålkastarljuset. Och riksteaterföreningen Scenkonst
Kalmar visar, liksom Oskarshamns Teaterförening,
dansverket "Head Peace".
"Tina - Simply the best" - hyllning till Tina Turner,
Bosebo 8/2.
"Bolanders skor" - "feelgood-deckare" med sång, Berga
19/2, Lottorp 20/2, Torsås 22/2. "Tre streck" - med
standup-komikern och forfattaren till debutboken
Mizeria, Melody Farshin, Kalmar 25/2, Hultsfred 7/3.
"Hon finns inte med på fotografiet" - Regionteaterns
pjås om att forlora sitt sammanhang i livet, Ölands
folkhogskola 9/3.
"Den kosmiska havstrådgårdspassagen" -
dansforestållning for bebisar och deras foråldrar,
Kalmar 10/3, Vimmerby 12/3, Våstervik 13/3. "Den
lysande teatergruppen" - nytt och gammalt med
humorgruppen 123 Schtunk, Kalmar 20/3.
"Ensamma hjårtan" - komedi med Smålands Musik &
Teater, Torsås 24 mars.
"Vårlden år en scen" - det båsta av och med
humorgruppen 123 Schtunk. Hultsfred 25/3. "Vi ålskar
Dansbandz" - musikalisk hyllning till svenska
dansband, Berga 25/3.
"For evigt med Ison & Fille" - musikdrama med

hiphopduon Ison & Fille på scenen, Monsterås 30/3.
"Dansa Rennie! - artisten Rennie Mirro om sitt liv i
strålkastarljuset, Hultsfred 7/4, Monsterås 8/4, Nybro
9/4.
"Stolthet och fordom" - teater med fem manliga
skådespelare om kvinnornas liv i 1800-talssalongernas
trånga vårld, Oskarshamn 13/4.
"Missnojesfålt" med t.o.m. Waitz orkester - låtar av
Tom Waits plus ny egen musik, Kalmar 21-22/4.
"Head Peace" - scenverk av hiphopstjårnan Niki
Awandee Tsappos, Kalmar 26/4, Oskarshamn 7/5.
"Var år min man?" - monolog med Marie Delleskog från
Goteborgs stadsteater, Torsås 11/5.
"Det borjade så oskyldigt med diskbånken" -
vardagsfilosofisk komedi, Sandby 19/5, Alboke 20/5.
Barn- och familjeteater:
"Sopor" - en visuell cirkusforestållning. Kalmar 22-23/2.
"Allt som år mitt" - cirkusforestållning for alla åldrar om
att vilja ha mer, nytt och det senaste, Blomstermåla
12/3.
"Nu år du en hona" med Ölands dramatiska teater,
Torsås 9/4.
"Kompis med Alfons Åberg?", Torsås 23/4.

Regionteatern Blekinge Kronoberg gästspelar på Öland
med pjäsen "Hon finns inte med på fotografiet", en pjäs
om vad som händer när man förlorar sitt
sammanhang i livet, till exempel sin familj.
Det blir också en del komik på länets scener i vår.
Humorgruppen 123 Schtunk återkommer med två
olika föreställningar. I Torsås och Emmaboda kan man
se romantisk komedi, "Ensamma hjärtan" och på ett
par platser på Öland bjuds på vardagsfilosofisk komik i
uppsättningen "Det började så oskyldigt med
diskbänken".
Som vanligt rymmer vårens program också musik,
bland annat i form av ett musikdrama i Mönsterås med
hiphop-duon Ison & Fille.
De flesta av länets riksteaterföreningar satsar framför
allt på scenkonst för vuxna. Men Kalmar och Torsås
teaterföreningar arrangerar också barn- och
familjeteater i vår. I Torsås visas ett par
familjeföreställningar, och Kalmar Teaterförening visar
clown- cirkusföreställningen "Sopor", som tar upp
miljöproblemen med humor och cirkustricks.
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Föreställningen arrangeras tillsammans med Kalmar
kommun.

Jag hoppas och tror att pandemin mattas av snabbare
och att scenkonsten klarar sig bättre i år än förra året.

"
Camilla Frosterud, Riksteatern

© Barometern
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Visa liknande träffar

Oro för ännu en tuff vår - men scenkonsten i länet hoppas på en

ljusning

Oskarshamns-Tidningen - 2022-02-01
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Så het är teatervåren i Värmland 
 Nya Wermlands-Tidningen Plus. 2022-01-30 
Lena Richardson 
Shakespeare-snack i Karlstad, bebisteater i Arvika och
Tina Turner-hyllning i Säffle - nog är det upplagt för en
späckad och varierad teatervår i Värmland.

I skuggan av orosmolnet corona har
teaterföreningarna runtom i länet laddat sina program
med teater, dans, humor och musik. - Jag ser fram
emot den här våren, säger Hervor Svenonius i
Karlstads riksteaterförening.

 Den värmländska teatervåren 2022 inleds tisdagen
den 1 februari med ett besök av Göran Everdahl och
Thomas Segerström, som kommer till Arenan i
Karlstad för ett eftermiddagsevenemang på temat
Shakespeare. Båda är stora fans av författargiganten,
men har ganska olika bilder av vem han egentligen var.
En trivsam timme med kunskap, roliga historier och
odödlig poesi. Hela kostcirkeln! utlovar arrangerande
Karlstad riksteaterförening.

 Säffle teaterförening inleder den 3 februari med
dansföreställningen Pianotopografier. Koreografen
Kenneth Kvarnström och fyra dansare kommer till
Medborgarhuset och gör en uppsättning där dansen
möter musik av tyske musikern och kompositören Nils
Frahm, som kombinerar pianomusik med elektronik.

 Krigsbarn och thriller

 Första punkten på teaterprogrammet i Arvika är satt
till den 10 februari. Då gästas Ritz av Sörjen som blev.
Anna Takanen står på scenen med sin egen berättelse
om sin pappa, som var finskt krigsbarn, och hur hans
upplevelser påverkat hela familjen. Hon skrev en bok
med samma namn som kom ut 2019 och 2020
sommarpratade hon på samma tema. Föreställningen
spelas även på Arenan i Karlstad den 11 februari.

 Har varit rörigt

 Hervor Svenonius, som är ordförande i Karlstads
riksteaterförening, är nöjd när hon blickar ut över det

kommande programmet, som tagit lite extra kraft att
sätta ihop.

 - Det har varit mycket rörigt här. Ja, det är fortfarande
rörigt! säger Hervor Svenonius.

 Bland annat har föreningarna haft att hantera
frågetecken kring restriktionerna: vilka som gäller nu
och vilka som kommer att gälla sedan.

 Än så länge får Karlstads teaterförening inte ta in mer
än 50 personer på Arenan, trots covidpass. Det gör att
det snabbt närmar sig utsålt på många av
föreställningarna, som egentligen har potential att dra
mer publik.

 Fler platser en bonus

 Om restriktionerna lättar framöver, kan man
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förhoppningsvis släppa fler platser, men det är inget
Hervor Svenonius vågar räkna med.

 - Om vi får öka på till våren är det bonus och
tacksamhet, säger hon.

 Däremot räknar hon med att inte behöva ställa in eller
skjuta upp evenemang, så som det varit tidigare under
pandemin.

 - Allting ska bli av, såvida det inte blir sjukdom i
ensemblerna. Jag ser fram emot den här våren!

 Jag tror att folk börjar längta riktigt mycket efter att
skratta och titta på levande människor och inte bara på
rutor på väggen.

 Att döma av förhandsintresset är det en förväntan hon
delar med fler. De arrangemang som föreningen haft
under vintern har fått publik och vaccinpassen har
fungerat.

 - Ja, folk har vågat komma på det vi inte ställt in och
folk har vågat boka abonnemang. Dels har väl folk fått
sina sina tre sprutor och är inte lika rädda för den nya
virusvarianten. Dels tror jag att folk börjar längta riktigt
mycket efter att skratta och titta på levande människor
och inte bara på rutor på väggen.

 Jäders fantasiresor

 Så här ser resten av teatervåren ut i Värmland:

 Den 13 februari spelas Världen är en scen - Det bästa
av och med 123 Schtunk på Arenan, Karlstad.

 Den 19 februari landar en psykologisk thriller i Säffle:
In memoriam med Lotta Tejle och Ann Petrén, som
spelar två skådespelarsystrar som sitter bortglömda i
ett hus. Skuld, skräck och förlåtelse ska de släppa loss
på Medborgarhuset.

 Den 26 februari ger Jäders teater Resor jag (aldrig)
gjort, på Arenan, Karlstad. Det är en familjeföreställning
baserad på Anna Höglunds bok med samma namn om

en dam som med stor fantasi berättar om sina resor.

 28 februari kommer duon Ison och Fille till
Scalateatern, Karlstad.

 Mars med cirkus och Tina Turner

 Den 5 mars väntar en barnteaterföreställning (från 3
år) på Arenan i form av Den stora lilla cirkusen.

 Säffle gästas den 11 mars av hyllningsshowen Tina
Turner - simply the best. Sångerskan Cecilia Kyllinge
och gitarristen Jan-Olof Jonsson berättar tillsammans
Tina Turners historia.

 Drama i skobutiken

 Komedin Bolanders skor gästar Grums den 18 mars
och Arvika den 24 april. Anna-Lena Hemström och Ing-
Marie Carlsson spelar väninnorna Gunhild och Wiwi,
som arbetar i skobutiken och verkar ha ett både
stillsamt och inrutat liv. En försvunnen plågoande och
en hastigt död skobutiksdirektör väcker dock aningar
om att det finns något bakom fasaden - eller snarare
inne på lagret.

 Augustprisad

 Arvika teaterförening satsar på Ædnan den 18 mars,
på Ritz, ett samarbete mellan Riksteatern och Giron
Sámi Teáhter. Den baseras på Linnea Axelssons
Augustprisade bok Ædnan och handlar om tre
generationer samiska kvinnor, om rötter och
svenskhet.

 Den 22 mars spelas "Vem tänder stjärnorna?" i
Karlstad, en föreställning av och med Monirah
Hashemi.

 Teater för bebisar i april

 Först ut i april är Arvika teaterförening, som den 1 april
arrangerar ett besök av Väninnnan, en dramatisering
av Eva Franchells roman om vänskapen med den
mördade utrikesministern Anna Lindh.
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 Väninnan spelas på Ritz och dit kommer den 3 april
också Den kosmiska havsträdgårdspassagen. Det är
något så ovanligt som en föreställning för bebisar -
från två till arton månader. En magisk värld av ljud, ljus
och rörelse utlovas i en dansföreställning och
installation.

 Den 10 april gästas Arvika av ett annat dansverk:
hiphopstjärnan Niki "Awandee" Tsappos första
renodlade scenverk. Head Peace, med
freestyledansarna Kelly Bigirindavyi och Claudio
"Comics" Fernandes på scenen.

 Frida hyllas i Kristinehamn

 Däremellan, den 6 april, blir det en musikalisk hyllning
på Christinateatern i Kristinehamn. En frid(a) för själen
är en tribute-föreställning till Anni-Frid Lyngstads
musik med Anna Bromee.

 I Karlstad väntar Vi bad om nåd - en gränslös
kärlekshistoria den 19 april, på Arenan, med Eva-Mi
Tapper på scenen.

 Sist ut på riksteaterföreningarnas vårprogram är en
dansföreställning med Rennie Mirro. Den 2 maj
kommer han till Arenan i Karlstad med föreställningen
Dansa Rennie!.

 Image-text:

 Det blir en omväxlande teatervår i Värmland. Hervor
Svenonius i Karlstads riksteaterförening är
förväntansfull och tror att många med henne längtar
efter att se levande människor och inte bara rutor på
väggen. Foto: NWT Redaktion

 "Jag vill skapa ett litet skyddat universum, som
omgärdas av Nils Frahms musik. Kärvt, återhållet,
avskalat. Bara det mest väsentliga blir kvar, säger
koreografen Kenneth Kvarnström om
Pianotopografier. Foto: Sören Vilks

 Anna Takanen gästar Arvika och Karlstad med

föreställningen Sörjen som blev. Foto: Stefan Bremer

 Hervor Svenonius är ordförande för Karlstads
riksteaterförening. Foto: Lena Richardson

 In memoriam med Lotta Tejle och Ann Petrén. Foto:
Patrik Bogardh

 Anna-Lena Hemström och Ing-Marie Carlsson spelar
väninnorna Gunhild och Wiwi i komedin Bolanders
skor.

 Ædnan av Linnea Axelsson har dramatiserats av Irena
Kraus och Malin Stenberg för Riksteatern. Foto: Sören
Vilks

 Eva Franchells roman om vänskapen med den
mördade utrikesministern Anna Lindh har blivit teater.
Foto: Jezzica Sunmo

 Barn så små som två månader ska få en
scenupplevelse i Den kosmiska
havsträdgårdspassagen.

 Vi bad om nåd av och med Eva-Mi Tapper är en
tragisk berättelse om kärlek i gränsland. Foto: Lena
Richardson

© Nya Wermlands-Tidningen Plus
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Så het är den värmlä ndska teatervåren 
 Nya Wermlands-Tidningen. 2022-01-29. Sida: 30-31 
Lena Richardsson 
Y Shakespeare-snack i Karlstad, bebisteater i Arvika
och Tina Turner-hyllning i Säffle - nog är det upplagt
för en späckad och varierad teatervår i Värmland. I
skuggan av orosmolnet corona har teaterföreningarna
runtom i länet laddat sina program med teater, dans,
humor och musik. - Jag ser fram emot den här våren,
säger Hervor Svenonius i Karlstads riksteaterförening.

Den värmländska teatervåren 2022 inleds tisdagen den
1 februari med ett besök av Göran Everdahl och
Thomas Segerström, som kommer till Arenan i
Karlstad för ett eftermiddagsevenemang på temat
Shakespeare. Båda är stora fans av författargiganten,
men har ganska olika bilder av vem han egentligen var.
"En trivsam timme med kunskap, roliga historier och
odödlig poesi. Hela kostcirkeln!" utlovar arrangerande
Karlstad riksteaterförening.
Säffle teaterförening inleder den 3 februari med
dansföreställningen Pianotopografier. Koreografen
Kenneth Kvarnström och fyra dansare kommer till
Medborgarhuset och gör en uppsättning där dansen
möter musik av tyske musikern och kompositören Nils
Frahm, som kombinerar pianomusik med elektronik.

Krigsbarn och thriller
Första punkten på teaterprogrammet i Arvika är satt till
den 10 februari. Då gästas Ritz av Sörjen som blev.
Anna Takanen står på scenen med sin egen berättelse
om sin pappa, som var finskt krigsbarn, och hur hans
upplevelser påverkat hela familjen. Hon skrev en bok
med samma namn som kom ut 2019 och 2020
sommarpratade hon på samma tema. Föreställningen
spelas även på Arenan i Karlstad den 11 februari.

"Har varit rörigt"
Hervor Svenonius, som är ordförande i Karlstads
riksteaterförening, är nöjd när hon blickar ut över det
kommande programmet, som tagit lite extra kraft att
sätta ihop.
- Det har varit mycket rörigt här. Ja, det är fortfarande
rörigt! säger Hervor Svenonius.
Bland annat har föreningarna haft att hantera

frågetecken kring restriktionerna: vilka som gäller nu
och vilka som kommer att gälla sedan.
Än så länge får Karlstads teaterförening inte ta in mer
än 50 personer på Arenan, trots covidpass. Det gör att
det snabbt närmar sig utsålt på många av
föreställningarna, som egentligen har potential att dra
mer publik.

Fler platser en bonus
Om restriktionerna lättar framöver, kan man
förhoppningsvis släppa fler platser, men det är inget
Hervor Svenonius vågar räkna med.
- Om vi får öka på till våren är det bonus och
tacksamhet, säger hon.
Däremot räknar hon med att inte behöva ställa in eller
skjuta upp evenemang, så som det varit tidigare under
pandemin.
- Allting ska bli av, såvida det inte blir sjukdom i
ensemblerna. Jag ser fram emot den här våren!
Att döma av förhandsintresset är det en förväntan hon
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delar med fler. De arrangemang som föreningen haft
under vintern har fått publik och vaccinpassen har
fungerat.
- Ja, folk har vågat komma på det vi inte ställt in och
folk har vågat boka abonnemang. Dels har väl folk fått
sina sina tre sprutor och är inte lika rädda för den nya
virusvarianten. Dels tror jag att folk börjar längta riktigt
mycket efter att skratta och titta på levande människor
och inte bara på rutor på väggen.

Jäders fantasiresor
Så här ser resten av teatervåren ut i Värmland:
Den 13 februari spelas "Världen är en scen - Det bästa
av och med 123 Schtunk" på Arenan, Karlstad.
Den 19 februari landar en psykologisk thriller i Säffle: In
memoriam med Lotta Tejle och Ann Petrén, som
spelar två skådespelarsystrar som sitter bortglömda i
ett hus. "Skuld, skräck och förlåtelse" ska de släppa
loss på Medborgarhuset.
Den 26 februari ger Jäders teater "Resor jag (aldrig)
gjort", på Arenan, Karlstad. Det är en
familjeföreställning baserad på Anna Höglunds bok
med samma namn om en dam som med stor fantasi
berättar om sina resor.
28 februari kommer duon Ison och Fille till
Scalateatern, Karlstad.

Cirkus och Tina Turner
Den 5 mars väntar en barnteaterföreställning (från 3
år) på Arenan i form av Den stora lilla cirkusen.
Säffle gästas den 11 mars av hyllningsshowen "Tina
Turner - simply the best". Sångerskan Cecilia Kyllinge
och gitarristen Jan-Olof Jonsson berättar tillsammans
Tina Turners historia.
Komedin Bolanders skor gästar Grums den 18 mars
och Arvika den 24 april. Anna-Lena Hemström och Ing-
Marie Carlsson spelar väninnorna Gunhild och Wiwi,
som arbetar i skobutiken och verkar ha ett både
stillsamt och inrutat liv. En försvunnen plågoande och
en hastigt död skobutiksdirektör väcker dock aningar
om att det finns något bakom fasaden - eller snarare
inne på lagret.

Augustprisad
Arvika teaterförening satsar på Ædnan den 18 mars, på

Ritz, ett samarbete mellan Riksteatern och Giron Sámi
Teáhter. Den baseras på Linnea Axelssons
Augustprisade bok Ædnan och handlar om tre
generationer samiska kvinnor, om rötter och
svenskhet.
Den 22 mars spelas "Vem tänder stjärnorna?" i
Karlstad, en föreställning av och med Monirah
Hashemi.

Teater för bebisar i april
Först ut i april är Arvika teaterförening, som den 1 april
arrangerar ett besök av Väninnnan, en dramatisering
av Eva Franchells roman om vänskapen med den
mördade utrikesministern Anna Lindh.
Väninnan spelas på Ritz och dit kommer den 3 april
också "Den kosmiska havsträdgårdspassagen". Det är
något så ovanligt som en föreställning för bebisar -
från två till arton månader. "En magisk värld av ljud, ljus
och rörelse" utlovas i en "dansföreställning och
installation".
Den 10 april gästas Arvika av ett annat dansverk:
hiphopstjärnan Niki "Awandee" Tsappos första
renodlade scenverk. Head Peace, med
freestyledansarna Kelly Bigirindavyi och Claudio
"Comics" Fernandes på scenen.

Frida hyllas i Kristinehamn
Däremellan, den 6 april, blir det en musikalisk hyllning
på Christinateatern i Kristinehamn. En frid(a) för själen
är en tribute-föreställning till Anni-Frid Lyngstads
musik med Anna Bromee.
I Karlstad väntar "Vi bad om nåd - en gränslös
kärlekshistoria" den 19 april, på Arenan, med Eva-Mi
Tapper på scenen.
Sist ut på riksteaterföreningarnas vårprogram är en
dansföreställning med Rennie Mirro. Den 2 maj
kommer han till Arenan i Karlstad med föreställningen
"Dansa Rennie!".

HOPP OM FLER PLATSER
"Om vi får öka på till våren är det bonus och
tacksamhet."
Hervor Svenonius

© Nya Wermlands-Tidningen
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Kalender: Det här händer i vår 
 Smålandsposten. 1 liknande träffar. 2022-01-27. Sida: 14-15 
Marie Magnusson 
KALENDER
Här är ett urval av vårens händelser inom scenkonst i
länet. Med reservation för ändringar.

JANUARI:
29/1 Kulturnatt. Info, samt nedladdningsbart
uppdaterat program för Kulturnatten, finns på
upplev.vaxjo.se/kulturnatten
31/1 Carl Stanley, Lisa Dahlin, Christer Svensson,
humorshow Grand i Ljungby.

FEBRUARI:
1/2 Carl Stanley, Lisa Dahlin, Christer Svensson,
humorshow Grand i Ljungby,
2/2 Folkets hus Hovmantorp, 3/2 folkets hus Älmhult,
4/2 Gibson Auditorium, Tingsryd.
1/2 Ett år av magiskt tänkande, Regionteatern kl 19,
nypremiär. Därefter 4,5,9, 10, 15, 17/2, 22/2 i Gemla,
2324/3, 26, 29/4, 4, 6, 7/5.
4/2 Queenie Forever, Växjö konserthus
5/2 Rockkväll med Zebra Kings, Kök 11
6/2 Bird on the wire, musik av Leonard Cohen. Nygatan
6
6/2 Pernilla Wahlgren har hybris, Växjö konserthus, två
föreställningar
8/2 Amanda Ginsburg, Grand i Ljungby, 9/2 Lessebo
Handpappersbruk, 10/2 Destination Möckelsnäs, Diö,
11/2 Näckrosen, Ingelstad, 12/2 Gibson Auditorium,
Tingsryd, 15/2 Kulturkällaren, Alvesta
9/2 In memorian, teater med Lotta Tejle och Ann
Petrén. Växjö teater
10/2 Mattis, Kafé de luxe 11/2 Violinissimo Musica
Vitae Nygatan 6, 12/2 Urshults kyrka
11/2 Nationalteatern rockorkesterturné, Växjö
konserthus
12/2 Jon Henrik Fjällgren, Växjö konserthus
12/2 Giovannikvartetten, Nygatan 6
13/2 Stockholm Brass Quintet, Nygatan 6
17/2 Hjälp mig inte William Spetz humorshow, Växjö
konserthus
18/2 Tommy Körberg och Bohuslän Big Band, Växjö
konserthus

18/2 Musica Vitae Önskekonsert Nygatan 6
19/2 Mordgåtan- Den sista dansen, Asa herrgård
19/2 Stenhammar Quartet, Nygatan 6
19/2 Hon finns inte med på fotografiet, premiär
Regionteatern. Därefter 22, 24/2, 10, 11, 14/5.
19/2 Brynolf & Ljung Stalker, Växjö konserthus
22/2 Hör så tyst det är, Regionteatern. Därefter 23, 24,
25/2.
23/2 Jonatan Unge, Torbjörn Averås Skorup, Carin
Sollenberg, Palladium
23/2 Jacob Karlzon trio, Nygatan 6
24/2 Les Miserables konsert med stora solister från
West End, Växjö konserthus
24/2 Rollercoaster, nycirkus. Araby Park arena
25/2 Dockteaterföreställning, Växjö teater
26/2 Lena Philipsson, Växjö konserthus, två konserter.
26/2 Drömmen om regnbågen, musikteater.
Näckrosen Ingelstad
26/2 Nyårskonsert Magnus Rosén with friends Fredrik
Von Gerber och Papa Dee, Lammhults folkets hus
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27/2 Sissela Kyle, humorshow, Växjö Konserthus
28/2 Dansband Deluxe, Växjö konserthus
MARS:
1/3 Legacy, celebrating the music of the Bee Gees,
Växjö konserthus
2/3 Svansjön Växjö konserthus
2/3 Ann Westin, Hanna Woog, Joel Andersson,
humorshow, Folkets hus, Hovmantorp, 3/3 Folkets
hus, Älmhult, 4/3 Grand i Ljungby.
4/3 The who Sweden Mats Ronander, LaGaylia och
Janne Åström, Växjö konserthus
4/3 Från barock till nutid. Musica Vitae Nygatan 6. 6/3
Ljungbergmuseet
5/3 Kebnekaise Alvesta folkets hus.
8/3 Den kosmiska havsträdgårdspassagen, dans för
bebis. Nygatan 6
10/3 Mikael Wiehe - Den sista turnén. Växjö
konserthus
10/3 Scen Torsdag, Älskade Araby två år senare.
Regionteatern
10/3 Mordgåtan Grevens testamente, Kök 11, även 11,
12, 17, 18, 19/3.
11/3 Zacke, Kafé de luxe 12/3 Henrik Fexeus, Växjö
konserthus
13/3 Pernilla Wahlgren har hybris, Växjö konserthus,
två föreställningar
13/3 Väninnan, teater. Växjö teater
14/3 Fredrik Lindström Mänskligheten - föreställningen
om oss själva, Växjö teater
15/3 EMB & Martin Bagge, Grand i Ljungby, 18/3
Handpappersbruket Lessebo,
19/3 Timsfors folkets hus, Markaryd
17/3 Ossler, Kafé de luxe 18/3 Vikingarna, Växjö
konserthus
18/3 Quilty irländska och skotska folkvisor, Växjö
teater
18/3 Musica Vitae och cellisten Torleif Thedéen spelar
ryskt. Nygatan 6. 20/3 Urshults kyrka
19/3 Lonely dear Växjö teater
19/3 Robert Wells Nygatan 6
19/3 Vi älskar dansbandz, Kalvsviks bygdegård
22/3 Stolthet & fördom, Växjö teater
23/3 Drömmen om regnbågen, Tolg
23/3 Isak Jansson, Christoffer Nyqvist, Anna Karlsson,
humorshow, Palladium

24/3 Från Orsa till Nashville - Moraeus, Seegers,
Wickman, Växjö konserthus
24/3 Scen Torsdag Mitt och ert Karlshamn,
Regionteatern.
26/3 Frida Hyvönen, Växjö teater
26/3 Janne Schaffer, Nygatan 6
27/3 Malin Broman & Simon Crawford-Phillips,
Nygatan 6
28/3 Ola Salo och Musica Vitae, Växjö konserthus.
29/3 Tobias Persson, Naghmeh Khamoosh, Henrik
Håkansson, humorshow, Grand i Ljungby, 30/3 Folkets
hus Hovmantorp, 31/3 Folkets hus, Älmhult
31/3 Jonathan Johansson Växjö teater
APRIL:
1/4 Knock-Out Greg, Kafé de luxe
2/4 Miss Li, Växjö konserthus
3/4 Anna Blomberg sjunger ut, Växjö teater
4/4 För evigt med Ison & Fille, Växjö konserthus
6/4 Özz Nûjen & Måns Möller - Världens Historia, Växjö
konserthus
7/4 Game of Thrones- The concert show. Växjö
konserthus
8/4 Bag Ladies, Kafé de luxe
8/4 Om att våga flyga med Maria Lundqvist. Växjö
konserthus
8/4 Benjamin Schmid spelar Paganini med Musica
Vitae. Nygatan 6, 9/4 Urshults kyrka
9/4 Magnus Carlsson, Växjö konserthus
9/4 Guldet, premiär, (barnföreställning) Regionteatern
10/4 Pappa Kapsyl, familjekonsert, Nygatan 6
10 och 11/4 Minneskonsert Thorleif Torstensson,
Växjö konserthus
20/4 Ken Akter- sån jävla otur! Växjö teater
20/4 Charlotta Björck, Essy Klingborg m fl.
Humorshow, Palladium
21/4 Marie Bergman & Lasse Englund, Musikhuset,
Markaryd, 25/4 Björkeborg, Väckelsång
22/4 Rokoko med Musica Vitae, Nygatan 6
26/4 Anders "Ankan" Johansson, Eleni Dimitrelou
Tångstedt, Johan Rünow, humorshow,
Godsmagasinet, Ljungby, 27/4 Folkets hus
Hovmantorp, 28/4 Folkets hus Älmhult
28/4 Al Pitcher, Växjö konserthus
28/4 Scen Torsdag, Nybyggare, Regionteatern.
29/4 Piano kings of rock and roll, Växjö konserthus
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29/4 Marino Valle Band, Kafé de luxe
MAJ:
1/5 Babblarna, Växjö konserthus
2/5 Per Gessle, Växjö konserthus
4/5 Dal:um, koreansk duo. Nygatan 6
6/5 Meta Roos och Andreas Weise sjunger till Glenn
Miller Orchestra, Växjö konserthus
6/5 Framtidens tonsättare Musica Vitae Nygatan 6
7/5
Creedence tribute - Rockin all over the world 2022,
Växjö konserthus
8/5 Pippi kommer till stan. Musikal. Växjö konserthus
8/5 A.R.G- en rolig pjäs om ilska, Bergs bygdegård
20-22/5 Jesus Christ Superstar, Vida Arena
28/5 Malmö Brandkårs orkester, "Det bästa från
Kristina från Duvemåla och Chess", Växjö konserthus
29/5 Labero Goldfingers Växjö konserthus, två
föreställningar

© Smålandsposten
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Teaterföreningen presenterar vårens
programTeaterföreningen bjuder på beatles, dans och
humor i vår 
 Alingsås Kuriren. 1 liknande träffar. 2022-01-26. Sida: 1,22 
Gittan Öhman 
Scenkonst
Alingsås: Teaterföreningen presenterar ett digert
vårprogram - med extra dans.

Det finns ett uppdämt behov av att se föreställningar
nu menar Margareta Nilsson i Alingsås Teaterförening:
- Därför ville vi satsa lite extra i vår. Vi vill också slå ett
slag för dansen, med hela fem dansrelaterade
programpunkter.
Säsongen startar nästa fredag med dansverket Ett
monster av mossa och metall. Den 21 februari hålls ett
scensamtal om danskonst då koreograf Camilla Eklöf
möter kostymören och scenografen Tomas Sjöstedt
på Alströmergymnasiet. Den 25 mars ges en
dansföreställning som vänder sig till bebisar och
föräldrar, Den kosmiska havsträdgårdspassagen.
Folkkäre musikalartisten Rennie Mirro kommer till
Alingsås den 28 april med sin personliga föreställning
Dansa Rennie!, och den 2 maj ska Gymnastikens hus
gunga av rytmer när två freestyledansare i Head Peace
gestaltar sina inre tankar i ett afrofuturistiskt
universum.
På grund av restriktionerna är biljettantalet begränsat
till vissa av föreställningarna och några kan vi få
komma att behöva flytta, från Palladium till
Alströmerteatern där det går bättre att hålla avstånd,
säger Margareta Nilsson.
Intresserade uppmanas därför hålla koll på vad som
gäller inför varje föreställning.

En humorshow som lär dra publik är Anna Blomberg
sjunger ut. Den kommer till Alströmerteatern den 18
mars. Självklart står även musik på teaterprogrammet.
Sångare från GöteborgsOperan bjuder på ett urval av
opera, operett och musikal under en
eftermiddagsföreställning i två akter, den 30 mars.
Redan den 16 februari blir det poppigare tongångar då
Pepperland spelar valda Beatleslåtar. Margareta
Nilsson är själv ett Beatlesfan, och stod i publiken när
bandet spelade i Göteborg 1963.

- Ja, så gammal är jag!
[skratt] Men jag älskar Beatles och har massor av
skivor med dem. Pepperland är också mycket
populära.

Vårens sista programpunkt är för barnfamiljer. Den 6
maj framför Teater Jaguar en färgglad föreställning.
Fakta: Vårprogram 2022

4 februari: Ett monster av mossa och metall.
16 februari: Pepperland. 21 februari: Från ax till limpa.
Scensamtal.
18 mars: Anna Blomberg sjunger ut. Humorshow.
25 mars: Den kosmiska havsträdgårdspassagen.
30 mars:
GöteborgsOperan.
28 april: Dansa Rennie! 2 maj: Head Peace.
6 maj: Fredagsmys. med Kabaret Jaguar.
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Teaterföreningen bjuder på beatles, dans och humor i vår

Alingsås Kuriren - 2022-01-26

Nyheter - Riksteatern Datum 2022-10-18

Sida 45 av 56

https://nogo.retriever-info.com/prod?a=16865&d=05745620220126abbfe01a2a2bb526776aba52b047d3ce&s=57456&sa=2002772&x=6f8b5ee1df3fd162cb44062931508f67&tz=Europe/Stockholm&t=1666086083&p=2262090


Teaterföreningen dansar in våren - "Vi ställer inte in, vi
ställer om" 
 Alingsås Tidning Plus. 2022-01-23 
Katrin Niklasson 
Den 4 februari inleder Alingsås teaterförening, som är
en del av Riksteatern, sin vårrepertoar med
dansföreställningen Ett monster i mossa och metall.
Därefter följer ett program som arrangörerna hoppas
ska erbjuda något för alla.

- Jag är stolt över det breda utbudet, säger Birgitta
Westergren Lenken, vice ordförande i föreningen.

 Det kommer bli en scenvår i Alingsås. Pandemin till
trots.

 - Vi ställer inte in, vi ställer om, säger Birgitta
Westergren Lenken, och fortsätter:

 - Utifrån de restriktioner som finns har vi fått begränsa
publikplatser och byta lokaler, vilket förstås är tråkigt.
Men vi kan i alla fall genomföra!

 Först ut på vårens program är alltså
dansföreställningen Ett monster i mossa och metall,
som ges i Gymnastikens hus.

 - Vi får bara ta in 19 personer så de gäller att skynda
Det kommer bli en spännande föreställning där
publikplatserna är införlivade i en uppblåsbar
scenografi, berättar Lenken.

 Senare i februari gästas teaterföreningen av
Beatlestolkarna Pepperland, som bjuder på låtar ut
Beatles repertoar från åren 1962-1970.

 En annan av de närmast i tiden stående
programpunkterna har titeln Från ax till limpa, där det
ges möjlighet att få fördjupad förståelse för
danskonsten i ett samtal som ges i Trolle Lindgrens
sal på Alströmergymnasiet.

 - Det görs i samarbete med Danscentrum väst och är
det första i en serie där man får en chans att vidga
vyerna.

 Vidare följer föreställningen Anna Blomberg sjunger ut
med just Anna Blomberg, som även har sällskap av
Mårten Andersson och två musiker på scen då hon
kommer till Alströmerteatern i mitten av mars.

 Även ett besök av GöteborgsOperan, en föreställning
med artisten Rennie Mirro samt dansföreställningen
Head Peace står på vårens scenmeny. Och så blir det
även något för de minsta.

 - Vi har två barnföreställningar, i samarbete med
Alingsås kulturhus. Först ut är Den kosmiska
havsträdgårdspassagen. Den spelas för bebisar från
två månader upp till 18 månader som kommer få vara
med om ljud, ljus och rörelse, berättar Lenken.

Den kosmiska havsträdgårdspassagen spelas vid två
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tillfällen i Gymnastikens hus den 25 mars. Den 6 maj
får återigen de yngsta chansen att ta del av scenkonst,
då med Teater Jaguar.

 - Ika Nord står för regi, manus och idé. Det är en
väldigt visuell familjeföreställning för barn från fyra år,
säger Lenken, som hoppas att alla ska hitta något i
vårens program.

 - Vi hoppas alla ska hitta en eller flera godbitar. Det
finns något för alla.

 Image-text:

 Dansföreställningen Ett monster av mossa och metall
inleder teaterföreningens vårprogram. Bild: Lo River
Lööf

 Head Peace, som kommer till Alingsås i maj, är
hiphopstjärnan Niki "Awandee" Tsappos första
renodlade scenverk. Bild: Senay Berhe

Den kosmiska havsträdgårdspassagen är en magisk
värld av ljud, ljus och rörelse för de minsta. Bild:
Johanna Kallin

 1/3

© Alingsås Tidning Plus
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Teaterföreningen dansar in våren - "Vi ställer inte in" 
 Alingsås Tidning. 2022-01-22. Sida: 11 
Katrin katrin.niklasson 
Scenkonst
scen: Den 4 februari inleder Alingsås teaterförening,
som är en del av Riksteatern, sin vårrepertoar med
dansföreställningen "Ett monster i mossa och metall".
Därefter följer ett program som arrangörerna hoppas
ska erbjuda något för alla. - Jag är stolt över det breda
utbudet, säger Birgitta Westergren Lenken, vice
ordförande i föreningen.

Det kommer bli en scenvår i Alingsås. Pandemin till
trots.
- Vi ställer inte in, vi ställer om, säger Birgitta
Westergren Lenken, och fortsätter:
- Utifrån de restriktioner som finns har vi fått begränsa
publikplatser och byta lokaler, vilket förstås är tråkigt.
Men vi kan i alla fall genomföra!

Först ut på vårens program är alltså
dansföreställningen "Ett monster i mossa och metall",
som ges i Gymnastikens hus.
- Vi får bara ta in 19 personer så de gäller att skynda
Det kommer bli en spännande föreställning där
publikplatserna är införlivade i en uppblåsbar
scenografi, berättar Lenken.

Senare i februari gästas teaterföreningen av
Beatlestolkarna Pepperland, som bjuder på låtar ut
Beatles repertoar från åren 1962-1970.
En annan av de närmast i tiden stående
programpunkterna har titeln "Från ax till limpa", där det
ges möjlighet att få fördjupad förståelse för
danskonsten i ett samtal som ges i Trolle Lindgrens
sal på Alströmergymnasiet.
- Det görs i samarbete med Danscentrum väst och är
det första i en serie där man får en chans att vidga
vyerna.

Vidare följer föreställningen
"Anna Blomberg sjunger ut" med just Anna Blomberg,
som även har sällskap av Mårten Andersson och två
musiker på scen då hon kommer till Alströmerteatern i
mitten av mars.

Även ett besök av GöteborgsOperan, en föreställning
med artisten Rennie Mirro samt dansföreställningen
Head Peace står på vårens scenmeny.

Och så blir det även något för de minsta.
- Vi har två barnföreställningar, i samarbete med
Alingsås kulturhus. Först ut är "Den kosmiska
havsträdgårdspassagen". Den spelas för bebisar från
två månader upp till 18 månader som kommer få vara
med om ljud, ljus och rörelse, berättar Lenken.

"Den kosmiska havsträdgårdspassagen" spelas vid två
tillfällen i Gymnastikens hus den 25 mars. Den 6 maj
får återigen de yngsta chansen att ta del av scenkonst,
då med Teater Jaguar.
- Ika Nord står för regi, manus och idé. Det är en väldigt
visuell familjeföreställning för barn från fyra år, säger
Lenken, som hoppas att alla ska hitta något i vårens
program.
- Vi hoppas alla ska hitta en eller flera godbitar. Det
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finns något för alla.

" Det kommer bli en spännande föreställning där
publikplatserna är införlivade i en uppblåsbar
scenografi
Birgitta Westergren Lenken"

© Alingsås Tidning
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Flera pjäser till Västervik framöver 
 Västerviks-Tidningen. 2022-01-12. Sida: 32 
Ingrid Johansson-Hjortvid 
VÄSTERVIK Västerviks Riksteaterförening räknar med
att kunna ha ett program även nu under våren, trots
pandemin, med flera föreställningar.

Teaterföreningens ordförande Torgil Höckergård säger
att de har haft föreställningar med restriktioner förut,
och det har fungerat. Som det ser ut nu, bedömer han
inte att de nya restriktionerna förändrar något här. De
är försiktiga och ser till att det blir avstånd.
Först ut i vårens program med Västerviks
Riksteaterförening blir Riksteaterns föreställning "In
Memoriam", med skådespelarna Lotta Tejle - som
faktiskt är född i Västervik - och Ann Petrén. Den
spelas på Västerviks Teater & Konferens den 1
februari.
Egentligen skulle den ha kommit till Västervik först i
mars, men då skulle det ha krockat med renoveringen
av lokalerna. Torgil Höckergård är tacksam att
Riksteatern kunde ändra till ett tidigare datum, och
renoveringen skjutas upp. Tack vare detta kan
föreställningen nu bli av.
- Sedan har vi också en bebisföreställning, "Den
kosmiska havsträdgårdspassagen", den 13 mars på
Mejeriet i Västervik. Den är för tolv bebisar upp till 18
månader, plus föräldrar, säger Torgil Höckergård.
Även den föreställningen kommer från Riksteatern.
Höckergård hoppas också att de ska kunna ge en
föreställning med Malmöoperan, men det är osäkert
med lokal i detta fall.
- Sedan får vi se vad vi har plats för i budget och vad vi
har möjlighet att genomföra, med tanke på
coronapandemin, säger han.
Utöver detta, är ambitionen att under året ha
lunchteater på Stadshotellet vid två tillfällen, samt två
föreställningar på landsbygden, vår och höst.

© Västerviks-Tidningen
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Flera pjäser spelas i Västervik framöver 
 Västerviks-Tidningen Premium. 2022-01-11 
Ingrid Johansson-Hjortvid 
Västerviks Riksteaterförening räknar med att kunna
ha ett program även nu under våren, trots pandemin,
med flera föreställningar.

Teaterföreningens ordförande Torgil Höckergård säger
att de har haft föreställningar med restriktioner förut,
och det har fungerat. Som det ser ut nu, bedömer han
inte att de nya restriktionerna förändrar något här. De
är försiktiga och ser till att det blir avstånd.

 Först ut i vårens program med Västerviks
Riksteaterförening blir Riksteaterns föreställning "In
Memoriam", med skådespelarna Lotta Tejle - som
faktiskt är född i Västervik - och Ann Petrén. Den
spelas på Västerviks Teater & Konferens den 1
februari.

 Egentligen skulle den ha kommit till Västervik först i
mars, men då skulle det ha krockat med renoveringen
av lokalerna. Torgil Höckergård är tacksam att
Riksteatern kunde ändra till ett tidigare datum, och
renoveringen skjutas upp. Tack vare detta kan
föreställningen nu bli av.

 - Sedan har vi också en bebisföreställning, "Den
kosmiska havsträdgårdspassagen", den 13 mars på
Mejeriet i Västervik. Den är för tolv bebisar upp till 18
månader, plus föräldrar, säger Torgil Höckergård.

 Även den föreställningen kommer från Riksteatern.

 Höckergård hoppas också att de ska kunna ge en
föreställning med Malmöoperan, men det är osäkert
med lokal i detta fall.

 - Sedan får vi se vad vi har plats för i budget och vad vi
har möjlighet att genomföra, med tanke på
coronapandemin, säger han.

 Utöver detta, är ambitionen att under året ha
lunchteater på Stadshotellet vid två tillfällen, samt två
föreställningar på landsbygden, vår och höst.
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Scenkonst i Hudiksvall - vill lyfta fram dansen 
 Hudiksvalls Tidning. 3 liknande träffar. 2022-01-07. Sida: 18 
Christina Busck 
Riksteaterföreningen Scenkonst Hudiksvall vill tro på
en fullspäckad teatervår. Med flera tidigare
uppskjutna höjdarföreställningar och
dansföreställningen "Solitude" av Anna Öberg från
Delsbo.

HUDIKSVALL Trots pandemin har det gått bra för
föreningen under hösten. Föreställningen "Britt-Marie
var här" blev en stor publikframgång och även nya
medlemmar har kommit in. Nu söker föreningen också
bygg- och bärhjälp, frivilliga som är intresserade av att
hjälpa till att sätta upp scenografin inför en
föreställning, och sen plocka ihop allt igen efter
föreställningen. Bonus blir att se allt gratis.
- Det finns så mycket roligt att se. Men vi försöker hitta
en variation i utbudet, säger Karin Ekberg som sitter i
Scenkonst Hudiksvalls arbetsgrupp tillsammans med
Peter Jonaszon och Anders Biving.
Vi träffas i kulturhuset Glada Hudik, där de flesta
föreställningarna ges under våren. På telefon ansluter
ordförande Peter Jonaszon.
- Vårens mest spännande projekt för mig är
dansföreställningen "Solitude" av Anna Öberg. Det är
ingen slump att vi sparkat den framför oss i två år i
väntan på att kunna visa den, säger han.

Först ut är "Sörjen som blev" på Hudiksvalls teater.
Anna Takanens självbiografiska berättelse om sin
pappa som kom som flyktingbarn till Sverige sträcker
sig över fyra generationer finska rötter.
- Som en extra bonus blir det efteråt ett samtal med
Gunilla Kindstrand och Anna Takanen, berättar Karin
Ekberg.
Från Folkteatern Gävleborg turnerar Samantha
Ohlanders med tre musiker till många små platser runt
om i länet under våren - i Hudiksvalls kommun är
platserna inte riktigt klara än. De bjuder på folkbildning,
folkrörelse och folkmusikshow - allt i ett.
Föreställningen görs i samarbete med Folkteatern
Gävleborg, med turné i länet under våren. Till hösten
2022 har Riksteatern bokat den till en rikstäckande
turné.

Uppskjutna föreställningen Aednan om tre
generationer samiska kvinnor ges nu på kulturhuset
liksom Väninnan, om Anna Lindh. I april kommer
komikern Anna Blomberg och sjunger ut.
En lokal föreställning blir det också, i Tingshuset i
Delsbo, då Alice och Molly Andersson sätter upp en
familjeföreställning med musik av bland andra Edit
Piaf, "Lavinne och Rosas skrädderi".
Planeringen inför hösten 2022 är i full gång och Karin
Ekberg har listat flera favoriter, som
dansföreställningen Närheten, med Destiny af Kleen i
en roll, Özz Nûjen som firar 20 år på standup-scenen
och Amer Hlehel som efter succén "Taha" nu kommer
med en ny berättelse.
- Vi håller tummarna! Nordanstigs riksteaterförening
ligger i träda för tillfället, därför finns det i nuläget ingen
planerad föreställning - men det kan ändå bli lite teater
där framöver, med andra arrangörer.
 Teatervåren 2022
- med reservation för ändringar och kompletteringar
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BOLLNÄS 22/1: Prins Perikles och hans dotter Marina,
bussresa till Gävle teater
26/2: Knitting Peace med Cirkus Cirkör, bussresa till
Gävle teater
6/3: In Memoriam Landsbygdsupproret, Folkteatern,
tid och lokal ej bestämt ännu

HUDIKSVALL 5/1: Premiär Iggesundsrevyn, Iggesunds
Folkets hus
15/1: Prins Perikles och hans dotter Marina, bussresa
till Gävle teater
25/1: Sörjen som blev, Hudiksvalls teater
22/2: Väninnan, Kulturhuset Glada Hudik
5/3: Lavin och Rosas skrädderi, Tingshuset, Delsbo
6/3: Aednan, Kulturhuset
Datum ej klart:
Landsbygdsupproret, Folkteatern Gävleborg - ges på
flera olika platser i kommunen
22/4: Anna Blomberg sjunger ut, Kulturhuset
29/4: Solitude av Anna Öberg, Kulturhuset

LJUSDAL 11/2: Hönshuset - En mörk komedi fritt efter
Gökboet, Järvsöfolkan
15/2: För evigt med Ison & Fille, Slottescenen
1/4: Landsbygdsupproret, Folkteatern, Skogsta Folkets
hus
21/4: Anna Blomberg sjunger ut. Slottescenen
26/4: Stolthet och fördom, Teater Halland,
Slottescenen
OVANÅKER 22/1: Prins Perikles och hans dotter
Marina, bussresa till Folkteatern, Gävle
13/2: Dunderlunds bästa bokstav, Teater Rita Prick,
IOGT-lokalen, Alfta 26/2 Knitting Peace, Cirkus Cirkör,
bussresa till Gävle teater
13/3: Svempas nappar, Teater Tre, IOGT-lokalen, Alfta
21/3: Dansa Rennie!, Runemo byagård
31/3: Landsbygdsupproret, Folkteatern, lokal ej
bestämd
7/4: Landsbygdsupproret, lokal ej bestämd
8/4: Den kosmiska havsträdgårdspassagen,
Godtemplarlokalen, Alfta
28/4: Bolanders skor, Teater Allan, Byagården Runemo

SÖDERHAMN 26/1: Sörjen som blev, Ljusne Folkets

hus
10/2: Filifjonkan som trodde på katastrofer, Östra
skolan, Söderhamn
20/2: Under kepsen på Bengan Jansson, Statt
Söderhamn
17/3: Devine Opera, Statt, Söderhamn
30/3: Landsbygdsupproret, Folkteatern, Ljusne Folkets
hus
31/3: Oj, nu blev jag lite blyg, Dotterbolaget, Östra
skolan,
2/4: Landsbygdsupproret, Folkteatern, Altorp
bygdegård, Norrala
4/4: Head Peace, dansworkshop, Spegelsalen på
idrottshallen
5/4: Head Peace, dans, Kulturens hus, Söderhamn
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Visa liknande träffar

Teaterföreningarna satsar på scenkonst

Ljusdals-Posten - 2022-01-07

 TEATERVÅREN 2022 I HÄLSINGLAND

Ljusnan - 2022-01-07

Teaterföreningarna satsar på scenkonst

Söderhamns-Kuriren - 2022-01-07
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Här är programmet: Teaterföreningarna satsar på scenkonst
i vår 
 Hela Hälsingland Premium. 2022-01-06 
Christina Busck 
Visst vill vi gå på teatern även i vår! Även om
pandemin fortsätter planerar Hälsinglands
riksteaterföreningar för en mängd
teaterföreställningar.

Risken för inställd teater finns förstås, men det är
roligare att tro på en riktig teatervår, även om det krävs
vaccinpass för att få sätta sig i salongen.

 Från Folkteatern Gävleborg turnerar Samantha
Ohlanders med tre musiker till många mindre platser
runt om i länet under våren. Landsbygdsupproret
bjuder på folkbildning, folkrörelse och folkmusikshow -
allt i ett. Till hösten 2022 har Riksteatern bokat den till
en rikstäckande turné.

 Förutsättningarna är lite olika i de olika kommunerna i
Hälsingland. På Bollnäs teaterlista står just nu bara en
föreställning, In Memoriam, med skådespelarna Lotta
Tejle och Ann Petrén, som bjuder på en psykologisk
thriller om skuld, skräck och förlåtelse. Planerat, men
inte bokat ännu är Landsbygdsupproret.

 - Vi har en del samarbete med Voxnadalens
riksteaterförening och kommer att anordna bussresor
till Gävle tillsammans med dem, säger Susan Almé i
Bollnäs riksteaterförening.

 Det blir resor till föreställningarna "Prins Perikles och
hans dotter Marina" och Cirkus Cirkörs Knitting Peace.
Voxnadalens program domineras av flera
föreställningar för såväl bebisar som större barn. En
feelgood-deckare och ett personligt program med
Rennie Mirro (Dansa Rennie) hinns också med.

 I Söderhamn har riksteaterföreningen haft en del
bakslag när det gäller spellokaler. Restaureringen av
teatern drar ut på tiden och fyra planerade
föreställningar har därför fått ställas in. Bland annat In
Memoriam som kunde tas över av Bollnäs. Annat har
plockats in i stället, som visas på Statt och några andra

platser.

 I Ljusdal börjar teatervåren den 11 februari, när Ella
Näsman från Järvsö kommer till Järvsöfolkan
tillsammans med sina skolkamrater från Kulturamas
skådespelarutbildning i Stockholm. De spelar
Hönshuset, som är en mörk komedi, fritt efter
klassiska Gökboet. En framflyttad föreställning kan
förhoppningsvis ges i april - då Teater Halland kommer
med Stolthet och fördom - eller The story of Mr Darcy,
Mr Wickham, Mr Collins & Mr Bennet.

 Scenkonst Hudiksvall tror också på teater, med
komedi, dramatik och dans i vår. Flera uppskjutna
föreställningar har fått ett nytt datum och först ut är
Sörjen som blev.

 Nordanstigs riksteaterförening ligger i träda för
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tillfället, därför finns det i nuläget ingen planerad
föreställning - men det kan ändå bli lite
teaterföreställningar där framöver, med andra
arrangörer.

 Fakta

 Teatervåren 2022 i Hälsingland

 Med reservation för ändringar och kompletteringar
BOLLNÄS

 22/1: Prins Perikles och hans dotter Marina, bussresa
till Gävle teater 26/2: Knitting Peace, Cirkus Cirkör,
bussresa till Gävle teater 6/3: In Memoriam,
Riksteatern, Kulturhuset Landsbygdsupproret,
Folkteatern, tid och lokal ej bestämt ännu HUDIKSVALL

 5/1: Premiär Iggesundsrevyn, Iggesunds Folkets hus
15/1: Prins Perikles och hans dotter Marina, bussresa
till Gävle teater 25/1: Sörjen som blev, Hudiksvalls
teater 22/2: Väninnan, Kulturhuset Glada Hudik 5/3:
Lavin och Rosas skrädderi, Tingshuset, Delsbo 6/3:
Aednan, Kulturhuset Datum ej klart:
Landsbygdsupproret, Folkteatern Gävleborg - ges på
flera olika platser i kommunen 22/4: Anna Blomberg
sjunger ut, Kulturhuset 29/4: Solitude av Anna Öberg,
Kulturhuset LJUSDAL

 11/2: Hönshuset - En mörk komedi fritt efter Gökboet,
Järvsöfolkan 15/2: För evigt med Ison & Fille,
Slottescenen 1/4: Landsbygdsupproret, Folkteatern,
Skogsta Folkets hus 21/4: Anna Blomberg sjunger ut.
Slottescenen 26/4: Stolthet och fördom, Teater
Halland, Slottescenen OVANÅKER

 22/1: Prins Perikles och hans dotter Marina, bussresa
till Gävle teater 13/2: Dunderlunds bästa bokstav,
Teater Rita Prick, IOGT-lokalen, Alfta 26/2: Knitting
Peace med Cirkus Cirkör, bussresa till Gävle teater
13/3: Svempas nappar, Teater Tre, IOGT-lokalen, Alfta
21/3: Dansa Rennie!, Runemo byagård 31/3:
Landsbygdsupproret, Folkteatern, lokal ej bestämd 7/4:
Landsbygdsupproret, lokal ej bestämd 8/4: Den
kosmiska havsträdgårdspassagen, Godtemplarlokalen,

Alfta 28/4: Bolanders skor, Teater Allan, Byagården
Runemo SÖDERHAMN

 26/1: Sörjen som blev, Ljusne Folkets hus 10/2:
Filifjonkan som trodde på katastrofer, Östra skolan,
Söderhamn 20/2: Under kepsen på Bengan Jansson,
Statt Söderhamn

 17/3: Devine Opera, Statt, Söderhamn 30/3:
Landsbygdsupproret, Folkteatern, Ljusne Folkets hus
31/3: Oj, nu blev jag lite blyg, Dotterbolaget, Östra
skolan, 2/4: Landsbygdsupproret, Folkteatern, Altorp
bygdegård, Norrala 4/4: Head Peace, dansworkshop,
Spegelsalen på idrottshallen 5/4: Head Peace, dans,
Kulturens hus, Söderhamn

 Nästa artikel under annonsen

 Image-text:

 Folkmusikern Samantha Ohlanders har samlat några
musiker i föreställningen Landsbygdsupproret. Foto:
Fredrika Eriksson

 Bolanders skor är en deckarkomedi med Anna-Lena
Hemström och Ing-Marie Carlsson i rollerna. Foto:
Klara G

 Lotta Tejle och Ann Petrén möts i In Memoriam där de
spelar två skådespelarsystrar som en gång var hyllade
storstjärnor och divor, men idag är bortglömda. Foto:
Fredrik Andersson

Den kosmiska havsträdgårdspassagen är en
dansföreställning som öppnar upp för en magisk värld
av ljud, ljus och rörelse för den allra yngsta publiken
mellan 2-18 månader. Illustration: Johanna Kallin

 Lagom till att hiphop-duon Ison & Fille fyller 20 år som
artister sätter Riksteatern upp den nyskrivna pjäsen
För evigt med Ison & Fille. I Ljusdal kommer en lokal
artist eller scenkonstnär att bjuda på en 20 minuters
konsert med backning av Ison & Fille. Foto: Per
Kristiansen
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 Sörjen som blev, av och med Anna Takanen, kommer
till Hudiksvall och Söderhamn i januari. Foto: Stefan
Bremer
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