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Uppbrott och omstart
Höstsäsongen bjuder på en rad föreställningar som skildrar ett 
samhälle i uppbrott och människor som måste hitta nya sätt att leva. 
I »Bernardas Hus« låser änkan in sina döttrar för att skydda dem 
mot en omvärld som föraktar de svaga och hotar »de andra«. 
I »Körsbärsträdgården« reser ett teatersällskap runt i glesbygden 
för att uppföra en pjäs om en familj som försöker orientera sig i en 
värld i kris. »Olydnad« skildrar människor som kämpat för rättvisa 
och miljö. I »Köttregistret« har staten infört ett samhällskontrakt 
som innebär en ny syn på liv och död. »Maken« skildrar ett par, eller 
kanske en generation, som vill hitta nya sätt att leva tillsammans på. 
I »Bläck eller blod« står Sverige bokstavligen på gränsen till 
revolution. 

Finlands stora uppbrott skedde för 100 år sedan. Vi bidrar till 
firandet av självständigheten med »Kultakausi – Strålande Tider«, 
en komedi som utspelar sig på en färja. Finland har en stark 
nycirkustradition och vi glädjer oss åt att också kunna bjuda på 
nycirkusföreställningen »KINEMA«.

Med »Minor Miracles« vill vi erbjuda familjer, från 8 år, på något 
härligt under höstlovet. Trollkarlarna Charlie Caper och Malin 
Nilsson gör en föreställning full av illusioner och humor. Kom i tid 
och handla något gott i baren. Njut av det ekvilibristiska trolleriet.

Vännerna i Umeå Jazzklubb fyller 50 år. De firar i ett helt år från 
och med jazzfestivalen i oktober. I år kommer en av mina favoriter, 
Natacha Atlas. Under sin musikaliska resa har hon sömlöst blandat 
arabisk, traditionell musik med elektronika, franska chansoner och 
västerländsk klassisk musik. Underbar.

När vi säger »vi möts på teatern« kan vi mena att vi möter våra 
vänner i foajén. Vi skulle också kunna mena att vi blir en del av ett 
kollektivt möte med det som ska komma att berättas från scenen. 
Vi möter vår tids berättelser silade genom någon annans 
temperament. Lämna din ryggsäck och dina vardagliga tillkorta-
kommanden i garderoben. Ta av dig din jacka och bestämda mening. 
Gå in i salongen och in i ditt underbara jag. Plocka fram din 
nyfikenhet och tänk »Vad ska hända nu?«. Ge dig själv gåvan att 
få en upplevelse som du inte visste fanns.

Inget är sig likt i »Körsbärsträdgården« 
i regi av Anna Pettersson

7 oktober ......................................... sid 15

Stor magi i »Minor Miracles« med 
Malin Nilsson och Charlie Caper

31 oktober ....................................... sid 31

»Bläck eller blod« – en nyskriven musikal 
med Anders Ekborg och Lina Englund

12 november .................................... sid 35

Anna Cedergren
UMEÅ TEATERFÖRENING – EN DEL AV RIKSTEATERN 

INFO@UMEATEATERFORENING.SE
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Annons helsida 
Humlan ?

fel i annons
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FÖRSTÅ  
VÄRLDEN
– MÖT RADIOKORRE SPON- 
DENTERNA  

Sveriges Radios utrikeskorres-
pondenter är på plats där det 
händer. Genom deras rapporte-
ring kommer vi nära de drama-
tiska händelserna, får bakgrund 
och analyser. Vi får höra rösterna 
och möta människorna som 
berörs.  
 Världen är idag både upp-
kopplad och sammankopplad. 
Hackerattacker från ett land 
kan påverka valkampanjen i ett 
annat, konflikter och svält i en 
region får följder för migrationen 
i världen, klimatbeslut får konse-
kvenser för oss alla.  
 Sveriges Radio satsar på 
utrikesbevakning. Idag har man 
Nordens största utrikesredaktion 
med 22 anställda korresponden-
ter. I en tid då journalistik och 
yttrandefrihet är under attack på 
flera håll runtom i världen, är det 
viktigare än någonsin att journa-
lister finns på plats och rappor-
terar om det som händer. För att 
förstå omvärlden krävs närvaro 
och kunskap. Möt Radiokor-
respondenterna live!

 Datum/tid 30 aug kl 18.30
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 2 tim
 Biljetter Fri entré 
 Medverkande Några av Sveriges Radios  
  utrikeskorrespondenter
 Arrangör Sveriges Radio
  Umeå Teaterförening

BERNARDAS 
HUS
TYST TEATER   
/ RIKSTEATERN

Makt, frihet och förtryck får 
nya dimensioner när Tyst Teater 
 sätter upp Lorcas klassiska 
drama på teckenspråk med 
inslag av flamenco.
 Det är 1930-tal på den 
andalusiska landsbygden 
och  Bernardas man har just 
begravts. Nu isolerar hon sig 
själv och sina fem döva döttrar 
för att sörja, en katastrof för de 
giftaslystna kvinnorna. 
 När den äldsta dottern 
 Angustias ska gifta sig växer 
rivaliteten mellan systrarna. 
 Innanför hemmets väggar 
ut spelar sig en kamp mellan kär-
lek och tradition. Utanför huset 
breder fascismens ut sig vilket 
också hotar döva och tecken-
språket. Därför måste Bernarda 
till varje pris kontrollera sina 
döttrar.  
 Tyst Teaters »Bernardas hus« 
är högaktuell med paralleller 
till nationalism, kvinnlig frigö-
relse, förtryck och våld i dagens 
samhälle. Den spelas på svenskt 
teckenspråk och på svenska och 
kan förstås av alla. Koreo graf är 
Umeåbaserade Sofia Lindgren.
 
 Datum/tid  27 sept kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 1 tim 15 min
 Biljettpris 180 kr, Scenpass/medlem/ 
  stud 140 kr, ungd 90 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Regi Josette Bushell–Mingo
 Medverkande 7 skådespelare 
 Arrangör Strömbäck Folkhögskola
  Svenska kyrkan Teckenspråk
  Umeå Dövas Förening
  Sensus
  Umeå Teaterförening 

DEN LILLE 
PRINSEN
ARABISKA TEATERN   
/ RIKSTEATERN

Ett fantasifullt äventyr för hela 
familjen! En pilot har tvingats 
landa med sitt flygplan i öknen. 
När han lagar planet dyker en 
liten prins upp från planeten 
B612. Prinsen är fylld av spän-
nande historier om kungligheter, 
talande ormar, fina blommor, en 
rädd räv och en människa som 
äger alla stjärnorna på himlen. 
»Den lille prinsen« är en berät-
telse fylld av glädje, sorg och 
betraktelser över livet. Boken, av 
Antoine de Saint-Exupéry, är en 
av världens mest älskade böcker.  
 Spelas för arabisktalande 
barn från 6 år och svensktalande 
barn från 10 år.  
 Föreställningen spelas på 
 arabiska och översätts till 
svenska med textmaskin. 
 
 Datum/tid 1 okt kl 14.00
 Lokal Ersboda Folkets Hus
 Längd ca 1 tim
 Biljetter Fri entré
 Manus Wael Qadour 
 Regi Mohammad M Bani Hani 
  Helen AlJanabi 
 Musik Philippe BoixVives 
 Scenografi Erika Magnusson 
 Kostym Liselott Bramstång  
 Medverkande Helen AlJanabi
  Ibraheem Manaem 
  Anji Al Youssef
 Arrangör Umeå Teaterförening
  ABF
  Ersboda Folkets Hus

BASTU-
BALETTEN 
HÄR DANSAR VI INTE! 

Sommaren 2015 träffades fem 
tornedalska män för att basta 
och prata om livet. Sådär som 
man gör i Tornedalen. Men de 
gjorde också något de aldrig 
gjort i bastun förr. De dansade.
 Samtalen och dansen blev till 
Bastubaletten som gjorde succé 
när det visades i TV 2016 och 
2017. Tittarna var imponerade 
av dansstegen männen utförde i 
värmen och ångan, men mest var 
det ändå samtalen som berörde 
– det där de pratade med varan-
dra om: mod och att vara man 
och människa i Tornedalen.
 De fem männen och koreo-
grafen Justine Kirk har satt ihop 
en föreställning där publiken får 
uppleva och ta del av berättelser 
varvat med »moves«, dans och 
sång. Allt till musik av de två 
riksspelmännen Fredrik Hangas-
järvi och Daniel Wikslund.

 Datum/tid  28 nov kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 50 min
 Biljettpris 295 kr, Scenpass 255 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Regi & 
 koreografi Justine Kirk
 Medverkande Bengt Aili
  Bengt Niska
  Daniel Wikslund
  Fredrik Hangasjärvi
  Henry Huuva
  Justine Kirk
 Arrangör Utblick Tornedalen
  Tornedalingar i Umeå
  Umeå Teaterförening
  Såhkie sameförening 

FRI 
ENTRÉ

FRI 
ENTRÉ

?
fel i annons
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Kammar-
musik-
festival

14–17 september
Svante Henryson
konstnärlig ledare

Anna Christensson, piano
Ivonne Fuchs, mezzosopran

Johannes Rostamo, cello
Otto Tolonen, gitarr

Mika Takehara, slagverk

Förköp: IM

info: www.umeakammarmusik.se

Ett gäng toppolitiker har samlats 
på färjan för att ägna sig åt lite 
finländsk »branding«. Gungande 
fram och tillbaka över havet, 
på gränsen mellan Finland och 
Sverige, letar de efter ett sätt att 
stärka det nationella varumärket 
och återuppliva guldåldern.
 Med på båten finns också 
wanna be-finska Mats. Mats 
har alltid känt sig blåvit i hjärtat 
trots att hans föräldrar aldrig 
lärde honom det finska språket. 
Nu är han på väg för att försöka 
hitta sina rötter och sitt sanna 
jag. 
 I »Kultakausi – Strålande 
tider« undersöks med varm 

TEATER

KULTAKAUSI 
– STRÅLANDE 
TIDER

KAJANA STADSTEATER   
/ ULEÅBORGS STADSTEATER  
/ KEMI STADSTEATER   
/ NORRBOTTENSTEATERN   
/ RIKSTEATERN

 Datum/tid 15 sept kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 2 tim
 Biljettpris 180 kr, Scenpass, medlem,  
  stud 100 kr, ungd 90 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Manus & regi Riku Innamaa
 Dramaturgi 
 & texter  Jani Lohikari
  Jukka Heinäsenmaa 
 Scenograf  Riitta Raunio
 Medverkande Annina Rokka
  Mikko Korsulainen
  Perttu Hallikainen
  Satu Tala
  Kimmo Tetri
 Arrangör Finska Klubben
  Umeå kommun
  Umeå Teaterförening
  ABF

Parodi på öppet hav

humor idén om national staten, 
hemlandet och gränsernas 
 betydelse – både på det natio-
nella och personliga planet.   
 Inför 100- årsjubiléet har 
historier från gränsen vävts 
 samman. Från »tvångssvenska« 
till flyktingpolitik, från kungar 
till byfinnar, från turister med 
i öl i bagaget och smörgåsbord, 
till drömmar som gått i kras.
I denna nordiska samproduktion 
medverkar Kajana stadsteater, 
Uleåborgs stadsteater, Kemi 
stadsteater, Norrbottensteatern 
och Riksteatern. Efter en turné 
i Finland spelas den tvåspråkiga 
föreställningen nu i Sverige.

Finland har nått 100 år 
av självständighet men 
verkar ha hamnat mitt 

i en identitets kris. 
Vad är det egentligen som 
ska firas? Som tur är kan 

man alltid åka på kryssning 
och gå på  konferens för att 

lösa  problemet. 
Välkommen ombord!

KULTAKAUSI
Riehakas komedia suomalaisuudesta!

Suomi juhlii satavuotista 
itsenäisyyttään. Onko tämän päivän 

Suomikuva kateissa? Uutta 
»Suomibrändiä« lähdetään etsimään 
laivaristeilyn avulla. Löytyykö ruotsin-

laivalta eväät uuteen kansalliseen 
kukoistukseen? Astu laivaan!
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Intensiteten i Jacques Brels 
korta liv och plötsliga för-
svinnande från rampljuset var 
lika stark som i hans vassa, 
vackra sånger. Nu gör Rikard 
Wolff en passionerad tolkning 
av den älskade musikerns sista 
framträdande. I en scenisk kon-
sert gestaltas en poetisk berät-
telse om den omöjliga drömmen, 
där han flätar samman sitt eget 
liv med Brels.
 Rikard Wolff gjorde sin allra 
första föreställning när han 
var 24 år gammal och sjöng 
redan då Jacques Brel. Över 
30 år senare återförenas han 
med legendaren i en vacker och 
lidelsefull omfamning av det 
förflutna.
 »Den sista föreställningen 
– Wolff sjunger Brel« gavs 
på Kulturhuset Stadsteatern 
2015–2016 och Wolff tar nu 
upp föreställningen på nytt 
med en höstturné som inleds 
i Umeå. Med sig på scenen har 
han ett fem musiker starkt band, 
med bland andra Per »Texas« 
Johansson, under ledning 
av kapellmästare Fredrik 
 Hermansson.

En stark doft av kaffe är det för-
sta som möter publiken i höstens 
kanske häftigaste dansföreställ-
ning. Den brasi lianska koreogra-
fen Lia Rodrigues har skapat 
en upplevelse för alla sinnen, 
ett gemensamt rum mättat med 
rytm, dofter och färger. I »For 
the Sky not to Fall« delar de tio 
dansarna och publiken samma 
golv, i en föreställning som kan 
beskrivas som en dröm, en rit, 
en hyllning till solen och till 
 regnet, och ett ifrågasättande 
av vårt sätt att utnyttja vår jord. 
Med dansen som överlevnads-
strategi söker dansarna vägar 
att leva och att överleva i vår 
upp och nedvända värld. Tillsam-
mans dansar de för att himlen 
inte ska falla ner.  
 Koreografen Lia Rodrigues 
har ett starkt socialt engage-
mang och är en av drivkrafterna 
bakom ett konstcenter i favelan 
Maré i Rio de Janeiro. Här 
undervisar och bedriver hon ett 
konstnärligt utvecklings arbete 
när hon inte håller workshops 
och seminarier runt om i 
världen. Med »For the Sky not 
to Fall« fortsätter Norrlands-
Operan och Umeå Teaterförening 
traditionsenligt att i början av 
höstsäsongen presentera en 
internationell spektakulär akt. 
Tidigare har vi sett verk av bland 
andra Akram Khan och Sidi 
Larbi Cherkaoui.

DANS

FOR THE SKY 
NOT TO FALL 

LIA RODRIGUES

 Datum 13, 14 september 
 Tid kl 19.00
 Lokal Black Box, NorrlandsOperan
 Längd ca 75 minuter
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud, pens 130 kr, 
  ungd 60 kr
 Biljetter Norrlandsoperan.se
  Biljettcentrum.com
 Koreografi Lia Rodrigues 
 Dramaturgi Silvia Soter 
 Ljus Nicolas Boudier 
 Bilder & 
 konstnärligt 
 samarbete Sammi Landweer 
 Koreografi
 assistent Amalia Lima 
 Medverkande 10 dansare
 Arrangör NorrlandsOperan
  Umeå Teaterförening

Dansmingel med Brasilientema 13 sep  
från kl 18.00, NorrlandsOperan
Lunchsamtal om konst och kultur i Brasilien 
14 sep kl 12.00, Hamnmagasinet.

»There is only one sky and we must 
take care of it, for if it becomes sick, 
everything will come to an end.«

DAVI KOPENAWA SHAMAN OCH TALESMAN 
FÖR YANOMI-FOLKET I AMAZONAS

Dansdröm med 
doft av kaffe

En dröm, en rit, en dans för att himlen inte ska falla ner. 
I Lia Rodrigues koreografi delar publiken och de tio 
dansarna samma golv – och samma jord. 

PRESSKLIPP:

»Varligt famnar han det som varit 
och det som kommer tillsammans 
med den makalöst spelglada och 
musikrörliga orkestern.«

DAGENS NYHETER

»Brels liv vackert speglat  
i sofistikerad helhet.«

SVENSKA DAGBLADET

»Se den. Den är förbannat bra!«
QX

1967 klev han ner från 
scenen för gott, Jacques Brel, 
på höjden av sin berömmelse. 
Genom sångerna från den 
franska ikonens 
avskedskonsert berättar 
Rikard Wolff sin egen 
livshistoria. Om döden, 
kärleken och ensamheten.

SHOW

DEN SISTA 
FÖRESTÄLL- 
NINGEN   
 – WOLFF   
SJUNGER 
BREL

RIKSTEATERN

 Datum 5, 6 september
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 2 tim 10 min inkl paus
 Biljettpris 360 kr, Scenpass 295 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  077147 70 70
  09013 31 80
 Regi Rikard Wolff
  Linus Fellbom 
 Scenograf 
 & ljus Linus Fellbom  
 Kostym Julia Przedmojska 
 Mask Maria Reis  
 Projektioner Sebastian Kihlstrand
 Medverkande Rikard Wolff
  Johan Graden   
  (Kapellmästare, klaviatur) 
  Oscar Schönning 
  (Bas, gitarr, tuba)
  Sofia Winiarski
  /Love Meyersson   
  (Dragspel)
  Per ”Texas” Johansson  
  (Blåssektion)
  Konrad Agnas 
  (Trummor, slagverk)  
 Arrangör Umeå Teaterförening 

Wolff 
sjunger Brel
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Juli Apponens och Jon Skul-
bergs »Everything Remains« 
är en minimalistisk och poetisk 
historia om fysisk förändring
av kön, om genus och begräns-
ningar. Föreställningen har en 
självbiografisk grund. Juli Appo-
nen berättar i Göteborgs posten 
hur hon efter en köns operation 
med komplikationer och åtta 
operationer på fyra år, lämna-
des med psykiska och fysiska 
trauman som hon nu använder 

DANS

EVERYTHING 
REMAINS

JULI APPONEN    
/ JON SKULBERG

 Datum 22 september
 Tid kl 19.00
 Lokal Black Box, NorrlandsOperan
 Längd ca 1 tim
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud, pens 130 kr, 
  ungd 60 kr
 Biljetter Norrlandsoperan.se
  Biljettcentrum.com 
 Koncept,  
 koreografi, 
 rum & ljus  Jon R. Skulberg 
  Juli Apponen
 Musik  Lil Lacy 
 Dramaturgi  Astrid Hansen Holm 
 Ljus  Addis Prag 
 Medverkande Juli Apponen
 Arrangör NorrlandsOperan
  Oueerförvaltningen
  Umeå Teaterförening

En intim berättelse    
om kroppens utmattning
En naken kropp, en vit matta. Rummet mörkt. 
Sakta börjar kroppen röra sig med långsamma gester. 
Juli Apponen utgår från sin egen historia i »Everything remains«.

som material på scen. Från att 
tidigare varit fysiskt aktiv som 
klättrare och akrobat tvingas 
Juli Apponen nu att leva med 
brutal kronisk smärta. 
 – Jag visste ju att jag skulle 
operera mig och vara svag den 
första tiden, men anade inte 
hur illa det skulle gå, säger Juli 
Apponen. 
 »Everything Remains« är en 
reflektion över svaghet och en 
undersökning av potentialen i 

utmattning och begränsning.  
Hur beter vi oss när vi befin-
ner oss i dessa tillstånd? Är en 
utmattad kropp en intressant 
kropp?
 Efter föreställningen bjuds 
publiken in till ett samtal på 
temat »Den egna kroppen som 
mate rial – biografi och form«. 
Medverkar gör Juli Apponen, 
Jon Skulberg och Norrlands-
Operans danschef Birgit 
Berndt.
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Österdalsskolan fyller 100 år! 
Det ska bli en trevlig kväll när 
gamla och nya elever, lärare och 
annan skolpersonal har bjudits in 
för att fira det anrika läro verkets 
högtidliga jubileum. Bordet är 
dukat, rektorn har filat på sitt 
tal och framstående elever ska 
uppmärksammas. Men bland 
 gästerna finns personer som till 
varje pris vill förstöra festen. 
I Österdals skolans långa historia 
gömmer sig en mörk hemlighet. 
30 år har gått sedan en popu-
lär elev omkom under oklara 
omständig heter. Det obehagliga 
som alltför länge tystats ned 
måste fram i ljuset. Nu ska 
 mördaren avslöjas!
 Profilteaterns mord till bords-
föreställningar har gjort succé  
i Umeå och runt om i Sverige. 
Publiken dras på ett lättsamt 
och intrikat sätt in i handlingen. 
Spelscenerna sker under en tre-
rättersmiddag och avslutas med 
att du och dina bords grannar 
själva får vara med och lista ut 
vad som egentligen hänt.

TEATER

DUMP

PROFILTEATERN

 Datum 16 september, 15 oktober
 Tid kl 13.00
 Lokal Profilteatern 
 Pris 100 kr, barn 60 kr
 Biljetter Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  www.biljettcentrum.com
 Längd ca 40 min
 Manus  Lina Hognert
  Tobias Morin
  Henrik Ståhl
 Regi Tobias Morin
 Scenografi 
 & kostym Ulla Karlsson
 Musik Profilteatern
 Konstruktion 
 & rekvisita Martin Ogland
  Jacob Peterson
 Medverkande Lina Hognert
  Henrik Ståhl
 Målgrupp Från 5 år
 Arrangör Profilteatern 

TEATER

RÄKNA  
MED MORD

PROFILTEATERN

 Datum 24–25 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Elite Hotel Mimer
 Pris 695 kr, inkl trerätters   
  middag och föreställning.  
  Pris exkl. dryck
 Biljetter Biljettcentrum
  09013 3180
  077147 70 70
  www.biljettcentrum.com
 Längd Ca 3 timmar, inklusive  
  trerätters middag
 Manus & regi Tobias Morin
 Kostym Ulla Karlsson
 Rekvisita Jacob Peterson
 Medverkande Saga Eserstam
  Lina Hognert
  Jan Karlsson
  Tobias Morin
 Arrangör Profilteatern
  Elite Hotel Mimer

Vi besöker sopsorterings-
stationen Dump, platsen 
där allt vi inte längre vill ha 
hamnar – allt det som är oan-
vändbart, oönskat eller utslitet. 
Här jobbar en flitig men ensam 
Baldi och skapar ordning 
bland det skräp och bråte som 
strömmar in dag efter dag. 
De nya soporna levereras dit 

Skolans mörka 
hemlighet

Österdalsskolans jubileumsfest ska bli något extra. 
Men i skolans historia gömmer sig en hemlighet. 

Profilteatern bjuder in till sin sjunde mordgåta
 – där alla är delaktiga i att lösa mysteriet. 

Oordning och reda

av Sider. Till Baldis sorg har 
Sider varken tid eller lust att 
stanna ens för en kort fika. 
Deras kärva, dagliga möten 
skapar ändå en regelbundenhet 
i den lilla världen. En oväntad 
leverans skakar dock om till-
varon. Vad är det nu som gäller 
egentligen?
 Dump är en nyskriven pjäs 

som handlar om vänskap och 
gemenskap, likheter och olik-
heter och om hur livet blir 
roligare när det levs tillsammans 
med andra. Rytmer och toner i 
en rörlig scenografi ackompan-
jerar berättelsen om några 
figurer i gemenskapens utmar-
ker. Missa inte urpremiären 16 
september i Umeå.

MENY Förrätt: Sikromsburk fylld med gräddfilspotatis, picklad lök, västerbottensost och sikrom
Varmrätt: Kalvfilé med rostade rödbetor, potatiskaka med gruyèreost, örtsky med vindelrökt fläsk
Dessert: Chokladtryfflar.
OBS! Biljetterna måste bokas och hämtas ut senast tre dagar före valt föreställningsdatum. 
För mer information om meny och specialkost se: www.profilteatern.se

PROFILTEATERN PRESENTERAR:
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Kanske är smeknamnen lika 
många som öknamnen men få 
namn är neutrala och lätta att 
använda i ett ledigt samtal om 
det-där-där-nere. Vaginan är det 
namn som Charlotte Lindmark 
och Mia Westin valt för sin 
upptäckarresa till de sydliga 
regionerna. 
 Trots tidigare insatser på 
scengolvet, som Kim Ander-
zons otaliga framföranden av 
»Vivagina«, är kunskaperna 
om vaginan fortfarande skräm-
mande bristfälliga. 

TEATER

UNDER [ÄR 
JAG] BAR

SMART FRAMFÖRANDE   
/GLUGG PRODUKTION

 Datum/tid 25 sept kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 90 min
 Biljetter 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  077147 70 70
 Av & med Mia Westin
  Charlotte Lindmark
 Modist Mysan Adamec
 Konstnärligt 
 bollplank  Rasmus Lindberg 
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

Stråk av allvar förhöjer en föreställning 
som kvalar in som höstens roligaste, 
och mest tänkvärda. 

VÄSTERBOTTENS-KUIREN

»Ytterst skickligt balanserar Charlotte 
Lindmark och Mia Westin mellan trygg 
igenkänning och det mer utmanande, 
farliga.« 

FOLKBLADET

»Hyperroliga! Obetalbara typer! En 
rejäl munfull av tidens samhällskritik.« 

ST

»Allvarligt underhållande« 
NORRBOTTENSKURIREN

»Man blir ju livrädd«
 FILIP HAMMAR, BREAKING NEWS, TV5

En lovsång till vaginan 

Vi har alla varit där 
någon gång i våra liv. 

Varför är det då så svårt 
att prata om den, vaginan? 

Mia Westin och 
Charlotte Lindmark 

gör tvärtom: 
Dyker djupt ner 

i glömda våtmarker. 

– Varför har inte jag fått reda på 
det här tidigare i livet? Då hade 
jag mått bättre, säger Charlotte 
Lindmark i en intervju om arbetet 
med »UNDER [är jag] BAR«.
 Det är hon och Mia Westin som 
på ett både humoristiskt och all-
varligt sätt tar sig an upptäckts-
resan in i glömda våtmarker och 
minerad terräng. I »UNDER 
[är jag] BAR« kryssar experter 
och entusiaster mellan snippor 
och buskar i jakten på svar. Hur 
mår vaginan? Är den så känslig 
och lättirriterad? Och vilka av alla 

smeknamn föredrar den själv? 
Mia Westin är född i Stockholm, 
uppvuxen i Hälsingland och 
bosatt i Umeå. Hon har arbetat 
med teater sedan tidigt 90-tal  
på bland annat som skåde-
spelare och regissör på Profil-
teatern. Charlotte Lindmark från 
Luleå har ett förflutet i Teater 
Scratch. Hon är skådespelare 
som bland annat begåvat världen 
med sina karaktärer den inre 
pessimisten och Hope. 
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LEGENDER 
THOMAS ANDERSSON

Äntligen är det dags för spelmannen och 
berättaren Thomas Andersson att uppträda 
på Lunchteaterscenen. Under tre måndags
luncher i januari 2018 ger han sin föreställ
ning »Legender«. När han ska beskriva 
den säger han att »Det blir en föreställning 
om människor från vår del av världen som 
prioriterat musiken. Sådana liv kan vara 
intressant att berätta om… och spela 
musik ifrån.«
 En del brukar framhålla humorn i Thomas 
Anderssons framträdanden, andra vill 
betona musiken. Somliga tycker mest om 
allvaret, eller dialekten. De flesta har svårt 
att bestämma sig. Men en sak är säker; 
här behövs inga förinspelade ljudeffekter, 
rökmaskiner eller laserljus.
 Traditionell musik, muntligt berättande 
och så massor med erfarenhet på det, och 
publiken får vara med på det som så ofta 
sagts: »nalta minner – vål myttje mer«. 
Så säger man i Västerbotten. I övriga 
 världen brukar det heta »less is more«. 

 Datum/tid 15, 22, 29 jan kl 12.00,  
  lunchservering 11.20
 Längd ca 1 tim
 Av & med Thomas Andersson 

Lindgrens berättelser och Anderssons legender. Jazz och kamp med Billie Holiday.
Estradpoesi om det skenbart enkla i att »skaffa« barn. 
Västerbottnisk teater till lunch eller middag – bara att välja! 

Legenderna, jazzen, kampen 
och estradpoesin

KOM IHÅG!  
KÖP MJÖLK, 
SKAFFA BARN
INGELA WALL

En av estradpoesins okrönta drottningar, 
Ingela Wall, är tillbaka på lunchteatersce
nen. Denna gång med en underhållande och 
pricksäker föreställning om att skaffa barn. 
Betoningen ligger på om det verkligen bara 
är att »skaffa« barn. Vi får följa drömmar
na, tvivlet och de innersta tankarna kring 
att vilja, hoppas, vänta och föda barn. Allt 
färgat av Ingela Walls humor, ordbriljans 
och vassa iakttagelseförmåga. Det handlar 
om normer och förväntningar, om rädslor 
och eufori. Så kära publik välkomna till en 
välkomponerad mix av god mat, humor, 
 kittlande situationer, allvar, teatermonolog, 
dikt och standup, allt i ett – spetsad med 
den allra bästa estradpoesin. 
 Ingela Wall bor i Umeå, arbetar på 
 Västerbottens Museum och är sedan mer 
än tio år tillbaka en flitigt anlitad estrad
poet. VästerbottensKuriren har tidigare 
beskrivit henne som: »Smart, överraskande 
och framförallt väldigt rolig.« 

 Datum/tid 25, 26 sept kl 12.00,   
  lunchservering 11.20
  26 sept kl 18.00, 
  middagsservering 17.20  
  (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Av & med Ingela Wall

LADY DAY
VARMT OCH PERSONLIGT 
MUSIKPORTRÄTT

Västerbottensteaterns »Lady Day« om 
Billie Holiday är en favorit i repris. Före
ställningen hade premiär 2015, hundra år 
efter att Billie föddes. Den fick ett varmt 
mot tagande med idel lovord både från 
 publik och recensenter. I Umeå har 
den spelats för sju fulla hus.
 Billie Holiday räknas till en av de största 
jazzsångerskorna någonsin. Hon började 
tidigt sjunga på olika småklubbar och som 
artonåring spelade hon in sin första skiva 
med Benny Goodman. Den blev en hit som 
gjorde att hennes karriär snabbt tog fart. 
Med sin karakteristiska röst och unika 
sångstil har Billie Holiday, eller »Lady Day«, 
som kom att bli hennes smeknamn, influerat 
musiker världen över. 
 Fransesca Quartey gestaltar Billie 
 Holiday och berättar om ett liv fyllt av jazz, 
men också kamp, kampen för att bli behand
lad som fullvärdig medborgare i en tid av 
rassegregation och förtryck. 

 Datum/tid 30, 31 okt kl 12.00,   
  lunchservering 11.20
  30 okt kl 18.00, 
  middagsservering 17.20  
  (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Av & med Fransesca Quartey 
 Musiker Tor Holmström, piano  
 Producent Västerbottensteatern

SKRÄDDAR  
MOLINS    
BERÄTTELSER
GUNNAR EKLUND

En av Sveriges mest älskade författare, 
Torgny Lindgren, gick bort i mars i år. Vi 
har genom åren fått se många av hans 
texter gestaltas på scenen inte minst här i 
Västerbotten. Hans vackra och karga språk 
präglat av galghumor och bibliska refe
renser lämpar sig väl för teatern. En av de 
mest spelade föreställningarna är  Gunnar 
Eklunds »Skräddar Molins berättelser« 
som bygger på tre av Torgnys noveller. Den 
hade urpremiär 1989 och blev genast en 
publik och kritikersuccé. När den visades 
på TV skrev Aftonbladet: »Gunnar Eklund 
gjorde en underbar scenpresentation av 
Torgny Lindgrens noveller« . 
 Även om ni sett »Skräddarn« tidigare så 
är det dags för ett nytt besök. För det är ju 
som Torgny Lindgren själv uttrycker det i 
berättelsen om Skräddar Molin:
»...mångenstädes köpte dem bonaderna 
endast för berättelsernas skull, och det 
gjorde ingenting att det var gammberät
telserna, att dem snart kunde dem lika väl 
som skräddar Molin själv.« 

 Datum/tid 13, 14 nov kl 12.00,   
  lunchservering 11.20
  14 nov kl 18.00, 
  middagsservering 17.20  
  (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Texter Torgny Lindgren
 Medverkande Gunnar Eklund 

LOKAL: Studion, Umeå Folkets Hus Dörrarna öppnas 1 tim före showen startar 
BILJETTPRIS: 240 kr, Scenpass 220 kr

BILJETTER: Biljettcentrum 090-13 31 80, www.biljettcentrum.com, 0771-47 70 70. Ange om specialkost önskas. Hörhjälpmedel finns.
ARRANGÖR: Västerbottensteatern, Umeå Teaterförening, Umeå Folkets Hus, ABF.

Teater 
+ varmrätt, 

sallad, bröd, kaffe 
& chokladbit 
220–240 kr
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MUSIK

SPRING, UJE, 
SPRING

UJE BRANDELIUS / FIFTI

 Datum 29 september
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 90 min
 Biljettpris 310 kr, Scenpass,   
  medlem 270 kr
 Biljetter Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Av & med Uje Brandelius
 Regi Per Wernolf 
 Scenografi Marika Åkerblom 
 Piano Iiris Viljanen 
 Bass Clas Lassbo 
 Trummor Fredrik Myhr
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Kulturföreningen Humlan

PRESSKLIPP:

»Den här lilla föreställningen är nog 
det finaste man kan se på en scen just 
nu. Den borde skickas ut i landet, eller 
kanske filmas av och sändas i tv på 
julafton. Varje jul.«

DAGENS NYHETER

»Det bästa man kan se på en svensk 
scen det här året.«

DAGENS INDUSTRI

»Uje Brandelius, ditt jävla geni! … 
Plötsligt, i en liten källare på Sigtunagatan 
till bredden fylld med kärlek, så bara brast 
det för mig. Jag grät, skrattade, tröstades 
och såg äntligen ett hopp om framtiden! … 
Jag har aldrig sett nått bättre. Nånsin.«

HENRIK SCHYFFERT

»Brandelius har elegant parerat det 
allra mest privata.«

AFTONBLADET

När livet tvärnitar
Uje Brandelius har gjort stor succé med sin självbiografiska soloshow 
»Spring, Uje, spring«, en popmusikföreställning om livets oväntade vändningar. 

När Doktor Kosmos frontfigur 
Uje Brandelius släppte sin första 
soloplatta »Spring, Uje, spring« 
hösten 2015 var han ovetandes 
om att han någon månad senare 
skulle få ett omvälvande sjuk  -
doms besked. En musikföre-
ställning började planeras på 
en liten teater i Stockholm 
och i samma veva märkte han 
att kroppen inte lydde som 
den skulle. Morgontidningen 
prasslade ovanligt mycket och 
vänsterhanden klarade inte av 
pianotangenterna lika bra.
Uje Brandelius hade fått Parkin-
sons sjukdom och den nya skivan 

med poppig diskbänks realism 
fick plötsligt en helt annan 
relevans. Mellan textraderna om 
vardagen som småbarnsförälder, 
om stor handling, jobblunch och 
dagis hämtningar undrade livet 
vad som måste hinnas med innan 
man dör.
 Den påbörjade föreställningen 
transformerades till en slags 
metateater: om att göra en show 
när Parkinsondiagnosen oväntat 
dimper ner. I en enkel scenografi, 
kompad av ett tremannaband i 
vårdtypiska blå skoskydd, grep-
par Uje Brandelius skickligt ett 
blytungt ämne utan att bli banal. 

Med stora mängder mörk humor 
och pratig ironi avhand lar han 
sin sjukdom och sina räknade 
dagar som tillräck ligt frisk.
 Uje Brandelius har gjort sig 
känd som sångare i popbandet 
Doktor Kosmos som starta-
des under tidigt 90-tal. I den 
bejublade showen »Spring, Uje, 
spring« har han sällskap av 
musikerna Iiris Viljanen (Vasas 
flora och fauna), Clas Lassbo 
och Fredrik Myhr.  
 Föreställningen har spelats 
för fullsatta hus på Stockholms 
Improvisations teater och Södra 
Teatern under 2016 och 2017.
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Idag är ett medlemskap i kött-
registret en självklarhet för de 
allra flesta. Svenskarna njuter 
sina 69 år i det nya folkhem-
met och frivilligt donerat kött 
har blivit vardagsmat. Men vad 
är historien bakom registret? 
Utställningen »Köttberget – 
ett ansvarsfullt förslag« visar 
utvecklingen från gräsrotsidé till 
den naturliga del av samhället 
köttregistret är idag.
 I det satiriska scenkonstverket 
»Köttberget – ett ansvarsfullt 
förslag« undersöker Skuggtea-
tern var gränsen mellan teater 
och utställning går. Publiken blir 
utställningsbesökare som får ta 
del av en guidad visning på ett 
galleri i en möjlig fram- eller 
samtid. Genom att ta avstamp 
i en fiktiv händelse och följa 
dess utveckling skildras hur 
extrema idéer går från radikala 
till  accepterade på bara några 
år – och vilka konsekvenser det 
kan få när samhälls debatten 
omvandlar människor till 
 resurser och siffror.  
 En inspirationskälla är Jona-
than Swifts klassiska, satiriska 
essä »A modest proposal« från 
1729, om hur fattiga irländska 
barn skulle vara samhället till 
nytta. 
 

TEATER

KÖTTBERGET 
– ETT   
ANSVARS-
FULLT   
FÖRSLAG

SKUGGTEATERN

 Datum 28, 29 september
  6, 7, 11–13, 19–21 oktober
 Tid kl 19.00
 Plats Kulturhuset KLOSSEN,
  Ålidhem
 Biljettpris 160 kr, orik, pensionär, 
  student 120 kr
 Biljetter kulturbiljetter.se
 Av & med Skuggteatern
 Arrangör Skuggteatern

Har du anmält 
dig till 
Köttregistret?

Från extrem idé till accepterad 
verklighet på bara några år. 
Vad händer när människor blir 
siffror? Skuggteatern lägger 
fram ett ansvarsfullt förslag 
i ett satiriskt scenkonstverk. 
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TEATER

KÖRSBÄRS- 
TRÄDGÅRDEN

TEATER VÄSTERNORRLAND

 Datum 7 oktober
 Tid kl 15.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd 2 tim inkl paus
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Manus Anton Tjechov 
 Regi & 
 bearbetning Anna Pettersson
 Scenografi 
 & kostym Anna Pettersson 
 Koreografi Hans Marklund 
 Rörelse 
 gestaltning Aleksandra Czarnecki Plaude 
 Mask MarieLouise Hellberg 
 Ljus Max Mitle 
 Musik & ljud Gustave Lund 
 Medverkande Kaj Ahlgren
  Åke Arvidsson
  Gisela Nilsson
  Alva Pettersson
  Helena Svartling
  Charlotte Trulsen
 Arrangör Umeå Teaterförening

Satta i skuld försöker de rädda 
det sista som finns kvar av 
familjens gods från försäljning. 
Den vackra körsbärsträdgår-
den blir en symbol för allt som 
riskerar att gå förlorat – det 
kulturella arvet, kärleken till 
skönheten men också för något 
världsfrånvänt. Anton Tjechovs 
»Körsbärsträdgården« kom till 
1904 mitt i en brytningstid, året 
innan den ryska revolutionen 
1905 – som slogs ner men före-
bådade den senare. 
 Familjen Ranevskaja som 
äger godset är jordägande 
aristokrater och representerar 
den gamla ordningen i kon trast 
mot den nya i form av entrepre-
nören Lopachin. Traditioner står 
mot förändring, bevarande mot 
nyordning. 
 I Teater Västernorrlands

uppsättning av Tjechovs klas-
siker reser ett nutida turnerande 
teatersällskap runt för att spela 
»Körsbärsträdgården«. I det 
moderna teaterrummet ställer 
ensemblen upp en scenografi 
som för tankarna till förra 
 sekel skiftet. 
 Pjäsen berättar om en epok 
när alla lämnat bygden och 
stugorna ligger öde. Köpmannen 
Lopachin styckar upp marken 
kring familjens gods för att 
sälja till sommar gästerna. 
 System skiftet och entrepre-
nörs  andan som återfinns i det 
mer än hundra år gamla dramat 
går att känna igen i vår tid. Frå-
gor kring en levande landsbygd 
och öde stugor är aktuella. Vad 
är mark värd och varför är den 
värd något? Vem ska äga den och 
varför? 

 För regin står Anna  Pet -
tersson. Hon arbetar ny ska-
pande och experimentellt och 
utlovar en iscensättning av 
»Körsbärsträdgården« som 
vi aldrig sett förut. Anna 
Pettersson är teater chef på 
Strindbergs Intima Teater och 
har bland annat regisserat kriti-
ker- och publiksuccéerna »Vild-
anden« och »Hedda Gabler« på 
 Dramaten och »Bernardas hus« 
på Stockholms Stads teater. 
I sin version av  »Fröken Julie«, 
som bottnar i ett forskningspro-
jekt hon gjorde på Stockholms 
dramatiska högskola, framförde 
hon samtliga roller själv. Den 
gav henne bland annat Svenska 
Teaterkritikers pris samt DNs 
Kulturpris och var mycket upp-
skattad av Umeå publiken när 
den spelade här 2012.

Yxhugg från 
Körsbärsträdgården
Blomstrande körsbärsträdgård, 
yxhugg i fjärran. Inget är mera sig likt. 
Så ej heller Tjechovs klassiker 
i Anna Petterssons händer. 
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ROMEO   
OCH JULIA
Sergej Prokofjev

21 JANUARI 2018 KL 16.00

Årets julklapp till alla älskare av 
klassisk balett och stor dansfest 
när Prokofjevs »Romeo och 
Julia« från Bolsjojteatern visas 
på Umeå Folkets Hus. Tänk 
själv att se de bästa dansarna 
uppträda på en av världens 
främsta scener – i direktsänd-
ning. Med det som kallats den 
största kärlekshistorien av dem 
alla - »Romeo och Julia«. Det 
är en av världens mest popu-
lära baletter, och anses även 
vara Prokofjevs främsta verk. 
Koreograf är Bolsjojteaterns 
tidigare konstnärlige chef Alexej 
Ratmanskij. Han räknas till en 
av, eller kanske den främste nu 
verksamma uttolkaren av våra 
klassiska baletter. Ratmanskij 
är tillbaka för första gången på 
Moskva-scenen sedan premiären 
2010. 

KOREOGRAFI: Alexej Ratmanskij
MEDVERKANDE: Bolsjojteaterns dansare
LÄNGD: 2 tim 30 min

Klassikerna Norma, Trollflöjten, Romeo och Julia – och nyskrivna Mordängeln. 

Direktsänd opera från Metropolitan i New York och balett

direkt från Bolsjojteatern i Moskva. 

LOKAL:
MIKLAGÅRD, 

UMEÅ 
FOLKETS 

HUS

BILJETTPRIS: 275 kr. Scenpass eller medlem i NorrlandsOperans vänner 235 kr, student 210 kr. 
FÖRKÖP: Biljettcentrum, biljettcentrum.com, Callcenter 0771-47 70 70

ARRANGÖR: Umeå Folkets Hus, NorrlandsOperans vänner & Umeå Teaterförening

Opera från Metropolitan, 
balett från Bolsjoj

NORMA
Vincenzo Bellini

7 OKTOBER KL 19.00

Met-säsongen inleds med 
 Bellinis »Norma« med Sondra 
Radvanovsky i titelrollen. Ope-
ran handlar om översteprästin-
nan som tvingas välja mellan 
passionen och plikten att tjäna 
sitt folk. Samtidigt är den ett 
tragiskt triangeldrama fyllt av 
sensuell och underskön musik, 
inte minst arian »Casta diva«. 
För Bellini stod sången och de 
långa melodibågarna i centrum. 
Sondra Radvanovsky räknas till 
en av världens ledande uttolkare 
av »Norma« en sopranroll som 
rymmer allt från dramatiska 
utbrott till eteriskt ljuva linjer 
och virtuos koloratur. Hon säger 
i en intervju i The New York 
Times att Norma för henne är 
en »perfect role vocally and 
temperamentally«. 

DIRIGENT: Carlo Rizzi 
REGI: Sir David McVicar 
I ROLLERNA: Sondra Radvanovsky, Joyce 
DiDonato, Joseph Calleja, Matthew Rose
LÄNGD: 3 tim 29 min 
TEXT: Svensk text

TROLL-  
FLÖJTEN
Wolfgang Amadeus Mozart

29 OKTOBER KL 15.00

Mozarts mästerverk »Trolll-
flöjten« är en sprudlande, färg-
sprakande saga med fantasifulla 
kostymer och scenografi. Här 
blandas allvar med komik allt 
tolkat genom Mozarts svind-
lande musik. Fågelfångaren 
Papageno misstas för en hjälte 
av prins Tamino. Tillsammans 
får de i uppdrag att rädda den 
kidnappade prinsessan Pamina 
från den onde Sarastro. James 
Levine dirigerar Tony Award 
vinnaren Julie Taymors upp-
sättning. Golda Schultz gör sin 
Met-debut som Pamina med 
Kathryn Lewek som Nattens 
drottning.Den kortare versionen 
av »Trollflöjten« på engelska, 
var den första livesändningen 
från Met. Detta är första gången 
den fullständiga versionen på 
tyska direktsänds.

DIRIGENT: James Levine 
REGI: Julie Taymor 
I ROLLERNA: Golda Schultz, Kathryn Lewek, 
Charles Castronovo, Markus Werba, Chris
tian Van Horn, René Pape
LÄNGD: 3 tim 29 min
TEXT: Svensk text

MORDÄNGELN
Thomas Adès 

18 NOVEMBER KL 19.00

Den nyskrivna operan »Mord-
ängeln« (El ángel exterminador) 
av Thomas Adès är baserad 
på Luis Buñuels surrealistiska 
filmklassiker från 1962, med 
samma namn. »Mordängeln« 
handlar om en middagsbjudning 
för societeten där gästerna hålls 
kvar av en mystisk kraft och inte 
förmår lämna tillställningen. 
Allteftersom tiden går skalas 
lager efter lager av gästernas 
sociala fernissa av. Slutligen 
återstår endast gästernas 
desperation och rena instinkter. 
»Mordängeln« är en sambeställ-
ning och samproduktion mellan 
Metropolitan-operan, Royal 
Opera House, Kungliga teatern 
i Köpenhamn och Salzburg-
festivalen, där uppsättningen 
hade urpremiär 2016 

DIRIGENT: Thomas Adès 
REGI: Tom Cairns 
I ROLLERNA: Audrey Luna, Amanda Echalaz, 
Sally Matthews, Sophie Bevan, Alice Coote
LÄNGD: 2 tim 52 min
TEXT: Svensk text
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Få kulturpersonligheter är 
lika folkkära som Allan 
Edwall. Han var en av våra 
främsta skådespelare. Och 
han var älskad för sina färg-
starka visor och berättelser. 
Musikerna Lucas Stark och 
KG Malm är två skickliga 
estradörer vars konserter 
är fulla av humor och publik-
kontakt. De har lovordats för 
sina tolkningar av Edwalls 
sånger, skrönor, satiriska 
betraktelser. 

TEATER

HAN SKA  
BLI MIN!

NÖJESHUNDEN    
/ SVENSK DAMTEATER

 Datum/tid 7 okt kl 19.00
 Längd ca 2 tim inkl paus
 Biljettpris 240 kr, scenpass 200 kr,  
  biljett & landgång 320 kr
 Biljetter ersbodafolketshus.se,  
  09018 00 02
 Regi Jan de Laval
Medverkande  Sanna Ekman
  Johannes Brost

Stella är en arbetslös skådespe-
lare, väldigt arbetslös. Under en 
provspelning träffar hon Viktor, 
en höjdare inom reklamfilm, 
och de delar en taxi hem. Viktor 
följer Stella upp på en kopp te 
och då får Stella en idé. Hon 
ska  kidnappa Viktor och behålla 
honom ända tills han ger henne 
ett jobb. Det är inledningen i 
»Han ska bli min!«, en galen 
komedi där alla medel är till-
låtna. Möt Johannes Brost i full 
frihet mot roliga Sanna Ekman.

MUSIK

VÄRLDENS 
BÄSTA   
ALLAN!

KG MALM / LUCAS STARK

 Datum/tid 11 okt kl 19.00
 Längd ca 70 min
 Biljettpris 140 kr, scenpass 100 kr
 Biljetter ersbodafolketshus.se,  
  09018 00 02

Visor, satir 
och mustiga 
skrönor
KG MALM & LUCAS STARK 

SJUNGER ALLAN EDWALL
 

ERSBODA FOLKETS HUS PRESENTERAR:

Gisslan-
komedi med 
Johannes 
Brost 

MÅNSTJÄRNAN FYLLER 30! 

Dockteater Månstjärnan startades av Margareta Selander 1987. Detta firas med workshops 
och en utställning. Men framförallt genom föreställningar för alla åldrar på temat identitet 
och utanförskap: »Var är mamma«, »Planetens hemlighet« och »Vårtor på näsan«. 
Månstjärnan kommer även att ha nypremiär på »My Dance«, en föreställning för gymnasiet 
och vuxna om Chandra som söker sin väg i livet genom dansen. För mer info: manstjarnan.se 

My Dance, 26 nov kl. 19.00 Ersboda Folkets Hus

I EN 
SAL PÅ 

LASARETTET
Thomas Anderssons första möte med döden 
var vid fem års ålder. Det hände på Skellefteå 
lasarett 1961 där han just blivit inlagd. Av 
sina erfarenheter som liten pojke med hjärt
fel har Thomas Andersson skapat en rörande, 
varm föreställning som gjort stor succé. Ett 
tidsdokument fyllt med humor, dialekt och 
fiolmusik. I rollen som modern ser vi Ellenor 
Lindgren känd från »Lifsens rot«. Biljettpris 
160–200 kr. Förköp: Biljettcentrum.com

24 okt kl 19.00, Vasakyrkan

Tantteatern samarbetar med gruppen Gondo
lerna i »Att vara eller inte vara – GONDOLERNA 
tolkar Shakespeare« 9, 10 september kl 16.00. 
Ett par veckor senare spelar Tantteatern 
 »Nödvändigheten« som handlar om det  
kvinnliga skapandets villkor. Vi möter två  
självlärda naivistiska konstnärer, Séraphine 
Louis och Victoria Nygren. Séraphine levde 
i Senlis i Frankrike 1864–1942 och Victoria 
bodde i Norsjö i Sverige 1885–1965.   
Biljetterna till Tantteatern kostar 125 kr  
och köps på plats. 

HELKVÄLL 
MED VÄSEN 
OCH SAMMANI
Den välljudande och sammansvetsade trion 
Väsen spelar snirklig folkmusik som tagit 
inspiration från nästan alla musikgenrer. 
Som förband spelar Sammani svängig dans
musik från både Sverige och Mellanöstern. 
Det blir en sprudlande helkväll i folkmusikens 
irrgångar. Biljettpris 150–180 kr. 
Förköp/Info: Umeafolkmusik.se
19 nov kl 18.00, Ersboda Folkets Hus

TANT-
TEATERN 

X 2
23, 24 september kl 16.00, Tantteatern

NOTISER
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NYCIRKUS

KINEMA

CIRCO AEREO / RIKSTEATERN

 Datum/tid 8 okt kl 16.00, 9 okt kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 1 tim
 Biljettpris 250 kr, Scenpass, 
  stud 195 kr, ungd 125 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Idé & regi Maksim Komaro
 Scenografi Katrine Høyberg
 Ljud  Tuomas Norvio
 Videodesign Kalle Nio
 Medverkande Lisa Angberg
  Onni Toivonen
  Vellu Saarela
  Karina Saarela
  Karoline Aamås
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studieförbundet Bilda
  Finska Klubben

Vad är det att vara riktigt 
finsk? Lagom till Finlands 
hundraårsdag gör Circo  
Aereo ett försök att närma 
sig det genuint inhemska. 
Med  spektakulär skicklighet 
och subtil humor utforskar 
de kroppens styrka och mod.

Det är en häpnadsväckande 
kavalkad av uthållighet, balans, 
precision och råstyrka som möter 
publiken under föreställningarna 
på Idun i oktober. Nycirkus-
kompaniet Circo Aereo gästar 
Umeå med »KINEMA« för att 
forska i den finska äktheten och 
hylla hemlandets hundra år av 
självständighet.

Finsk cirkus 
i strålkastarljuset
– EN HYLLNING TILL EN 100-ÅRING

 Gruppen har gjort sig känd för 
sitt gränsöverskridande förhål-
lande till scenkonstens olika 
genrer, och i denna produktion 
samarbetar de med den finska 
videokonstnären och illusionisten 
Kalle Nio. Hans grafiska sceno-
grafi och imponerande projek-
tioner ramar in de fem cirkus-
artisternas undersökningar av 
manuellt arbete, fysisk kommu-
nikation och förhållandet mellan 
människa och föremål.
 Finland har en stark cirkus-
tradition och Circo Aereo räknas 
till ett av den finska kulturex-
portens flaggskepp. Kompaniet, 
med bas i Finland och Frankrike, 
grundades i mitten på 90-talet 
och turnerar flitigt internationellt. 

KINEMA 
Suomalainen sirkus parrasvaloissa!

Mitä on olla aito suomalainen? Maail-
mankuulu Circo Aereo juhlistaa Suomi 

100 – vuotta pureutumalla aidon 
suomalaisuuden ytimeen. Ihmiskehon 
rajoja rikotaan hämmästyttävillä tem-

puilla ja terävällä huumorilla.

De har gästat flera fram stående 
festivaler och scener i över trettio 
länder på fem kontinenter, och de 
är en starkt bidragande orsak till 
den finska nycirkusens höga status 
utomlands. Med sin värme och 
unika kombination av teknisk höjd 
och raffinerade humor har de tagit 
publik världen över med storm.
 Produktionen görs i samarbete 
med Finlandsinstitutet och är en 
del av det officiella jubileums-
firandet Finland 100. För regin 
står cirkuskoreografen Maksim 
Komaro som också är kompaniets 
konstnärliga ledare. »KINEMA« 
har premiär i Stockholm i oktober 
2017 och turnerar därefter med 
Riksteatern till sexton olika orter 
i Sverige.
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I höst får Umeåborna ännu en 
chans att se den publik- och 
kritikerrosade »Killarna«, 
föreställningen som visar en 
bild av verkligheten som 
den skulle kunna vara.

PUBLIKRÖST:

Föreställningen blev verkligen 
en gåva. Att jag bjöd några av 
med mina närmaste vänner blev 
en riktig skatt, det ger oss en 
gemensam referens och möjlig-
het att reflektera tillsammans 
om våra relationer och hur vi 
vill ta oss framåt. Samtalen har 
redan börjat! Dessutom vackert 
porträtterat av killarna i före-
ställningen, dom tog liksom med 
mig in i deras värld. Älskade det. 

PETER SVENSSON 

  

ÖGONBLICKSTEATERN PRESENTERAR:

TEATER

ROMEO   
&  JULIA   
–  SPRÅKET, 
KONSTEN 
OCH    
KÄRLEKEN

 Datum/tid  12–13 okt 19.00
 Lokal  Ögonblicksteatern
 Längd  ca 55 minuter
 Biljetter  kulturbiljetter.se
 Manus & regi Johanna Salander
 Medverkande  Karin Larson
  Mansour Salti

Vad hade hänt om Romeo och 
Julia hade fått växa upp och bli 
gamla tillsammans? Vad hade 
hänt med kärleken? Hur ser 
 kärleken ut i livets olika åldrar? 
 I »Romeo och Julia« utfors-
kar skådespelarna Mansour 
Salti och Karin Larson kärleken 
och språket genom sin gemen-
samma passion till konsten.  
En kärlekssaga bortom ålderns, 
språkets och nationens gräns.

PRESSKLIPP:

»Vi får också till oss berättelser om våra 
olika kulturer [...] Sampelet och den 
charmiga humorn mellan skådespelarna 
och mellan dem och publiken får det hela 
att lyfta och detta djupsinniga ämne får 
sin nödvändiga lätthet.« 

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

TEATER

KILLARNA
 Datum/tid  23–24 nov 19.00
 Lokal  Ögonblicksteatern
 Längd  ca 70 minuter
 Biljetter  kulturbiljetter.se
 Manus & regi Johanna Salander
 Medverkande Stefan Andersson
  Emil Grudemo 
  El Hayek

PRESSKLIPP:

Det som bjuds är inte bara en närmast 
utopisk skildring av hur männens liv 
tillsammans skulle kunna se ut efter 
 heteronormens och machokulturens 
död. Det ges fin teater också. 

VÄSTERBOTTENS-KURIREN 
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TEATER

DANS-
LEKTIONEN

VÄSTERBOTTENSTEATERN

 Datum/tid 13 okt kl 19.00, 14 okt  
  kl 18.00, 15 okt kl 15.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 1 tim 40 min inkl paus
 Biljettpris 240 kr, Scenpass 200 kr,  
  stud 220 kr, ungd 120 kr
 Biljetter från 24 augusti
  Biljettcentrum.com
  077147 70 70
 Manus Mark St. Germain
 Översättning Ninna Tersman
 Regi Bobo Lundén
 Scenografi 
 & kostym Petra Hjortsberg
 Musik Cay Nyqvist
 Ljus Erik Nordlander
 Medverkande David Andersson
  Sarah Appelberg
 Arrangör Västerbottensteatern
  ABF
  Umeå Teaterförening

Två udda grannar 
i romantisk komedi

Han professor, hon dansare. 
Han överintelligent och svårt med fysisk kontakt. 

Hon deprimerad och argsint. Två grannar. 
En dag behöver han hennes hjälp. 

En överintelligent ung professor 
i geofysik vid Luleå universi-
tet behöver lära sig dansa för 
att kunna delta i en officiell 
prisceremoni till hans ära. Han 
tar kontakt med sin granne, en 
 professionell dansare, för att 
anlita henne för en lektion. 
Men hon  visar sig vara sjuk-
skriven efter en trafikolycka. 

Hon är deprimerad, argsint och 
cynisk. Han i sin tur har problem 
med fysisk kontakt och sociala 
relationer.
 Västerbottensteatern är den 
första teatern utanför USA som 
sätter upp Mark St. Germains 
»Danslektionen«. Pjäsen har 
kallats årets romcom och en ny 
klassiker. Mark St. Germain är 
en dramatiker och författare 
som också skriver för film och tv. 
Hans pjäser skärskådar ofta den 
mänskliga psykologin genom att 
låta individens behov och brister 
kollidera med den allmänna 
moraluppfattningen.
 Mark St. Germain pjäs 
»Freuds sista möte« har spelats 
världen över och handlar om 
ett möte mellan den kristne 
författaren C S Lewis och 
psykoanalysens Freud. Med 
»Danslektionen« har han skrivit 
en annorlunda och underhål-
lande pjäs på temat kärlek 
med förhinder, här i form av 
två udda grannar som motvil-
ligt fattar tycke för varandra. 
Uruppsättningen i Boston 2014 
fick strålande recensioner och 
till hösten sätts den, förutom på 
Västerbottensteatern, även upp 
på Broadway. 
 Västerbottensteaterns hus-
regissör Bobo Lundén regisserar 
»Danslektionen«. På scenen ser 
vi David Andersson och Sarah 
Appelberg som bland annat 
 gjorde huvudrollen i teaterns 
succé S.E.N.S.E. 
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Gun Britt Sundströms debutroman »Maken« har lästs av generationer 
och kallats relationsbibel. Nu sätts den för första gången upp som teater. 

TEATER

MAKEN

RIKSTEATERN

 Datum 15 oktober
 Tid kl 16.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 2 tim 10 min inkl paus
 Biljettpris 220 kr, scenpass 180 kr,  
  stud 200 kr, ungd 110 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Manus Ninna Tersman efter   
  en roman av 
  GunBritt Sundström
 Regi Lena Mossegård
 Scenografi  Johanna Mårtensson
 Medverkande Jesper Feldt
  Miriam Forsberg 
  Isabel Reboia
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Och för att vara en roman om känslor 
och kärlek är Maken‹ härligt rationell, 
full av intressanta moraldiskussioner, 
intellektuell uppkäftighet och nyttiga 
tvivel på den tidens (1966–1970) normer 
och beteenden.«

 NINA LEKANDER, 

EXPRESSEN OM BOKEN

Att älska 
utan att hyckla

»Vår tvåårsdag tänkte vi fira 
med att skiljas. Inte så där bråd-
störtat och i plötslig osämja, 
det misslyckas ju bara, utan i 
bästa samförstånd och med en 
ordentlig förberedelsetid«. 
Martina och Gustav har just 
börjat plugga vid Stockholms 
universitet när Gun Britt Sund-
ströms debutroman »Maken« 
tar sin början. Det inledande 
citatet återfinns en knapp tred-
jedel in i den 546 sidor långa 
klassikerstämplade pocketver-
sionen – en av många nyutgåvor. 
 Året är 1967 och romanen 
följer Martina och Gustav i sju 
år till 1976, samma år som 
romanen kommer ut. Det året 
kommer också Ulf Lundells 
»Jack« och Kerstin Thorvalls 

»Det mest förbjudna« ut. 
»Maken« utspelar sig i en bryt-
ningstid där en ny generation 
vill prova nya sätt att leva: göra 
revolution, leva kollektivt och 
älska fritt.
 – Jag tyckte att det skulle 
vara jätteintressant att jobba 
med ett material som var så 
normkritiskt. Hur kan man leva 
i en relation och samtidigt 
bevara sig själv? säger regissö-
ren Lena Mossegård. 
 »Maken« handlar om att 
älska utan att hyckla. Det är 
också en bok som rymmer en 
rapp dialog och många situa-
tioner att göra dramatik av.
 – Vår tid idag är enormt 
fokuserad på relationer, säger 
dramatikern Ninna Tersman.

Trots bilden av det sena 60-talet 
och det tidiga 70-talet som fritt 
och utlevande var äktenskap 
mellan unga människor väldigt 
vanligt. Ninna Tersman ser 
en parallell till dubbelheten 
i dagens samhälle där dejting-
appar och öppenhet för alterna-
tiva familjebildningar existerar 
parallellt med fokus på stora 
bröllop och drömmen om den 
rätte eller rätta.
 Martina och Gustav rör sig 
i en samtid av studentdemon-
strationer och intellektuella 
 diskussioner. Kan en öppen rela-
tion vara svaret? Eller förtärs de 
av svartsjuka då? Ska de gifta 
sig eller bara ses och ha sex? 
Leva ihop utan sex? Hur ska de 
kunna älska utan att hyckla?
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Skådespelaren Alexandra 
 Zetterberg Ehn gör en makalös 
prestation i sin utlämnande 
monolog. Genom dagböck-
erna som mormodern, Margit 
Zetterberg, lämnat efter sig 
berättas en känslosam historia 
om  längtan, svek, försoning, 
 livs lögner och sann kärlek.
 Föreställningen utspelar 
sig under 70-talets frigörelse. 
Huvudpersonen Alexandras 
 mormor Margit står mitt i 
livet när hon måste lägga sina 
drömmar om resor och karriär 
på hyllan för att ta hand om sitt 
barnbarn medan dottern Stina 
förverkligar sig själv i Frankrike. 
 Publiken får se Margit pendla 
mellan frihetslängtan och 
 mammaroll. I chic outfit och 
sprejade, blonda lockar far hon 
runt bland fotografier, gosedjur 
och dagboksblad.
 »Projekt: Mamma« som hade 
urpremiär 2016 är ett urstarkt 
drama om kvinnlig frigörelse, 
frihet och skuld.

TEATER

PROJEKT: 
MAMMA

FOLKTEATERN GÄVLEBORG

 Datum/tid 22 okt kl 15.00 
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd 1 tim 45 min
 Biljettpris  200 kr, Scenpass 180 kr,  
  stud 180 kr, ungd 100 kr
  (kaffe och kaka ingår) 
 Biljetter från 24 augusti 
  Biljettcentrum.com
  077147 70 70
 Av & med Alexandra 
  Zetterberg Ehn 
 Scenisk 
 rådgivning  Arabella Lyons
  Dag Andersson 
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Mamma, vilken monolog! … 
 Zetterbergh Ehn är en skådespelare 
som behärskar stora gester … Hon gör 
en formidabelt stark uppvisning.«

ARBETARBLADET

Mamma, vilken 
monolog!

Alexandra Zetterberg Ehn 
har kritikerrosats för 
»Projekt: Mamma« där 
hon slår upp dörren till 
sin egen barndom.
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Under sängen ligger Carlos 
och sjunger för sin burfågel. 
Han är en sådan som helst inte 
tar någon plats, som håller sig 
undan killarna i skolan, med 
sviktande självkänsla. Scenen 
är inget undantag. Han är för 
nervös för att våga sig ut till sin 
egen föreställning – och rädd för 
vad publiken ska tycka.

PRESSKLIPP:

»Zebrafinken« är en charmig och 
 rörande pjäs, som Romero gör med vig 
kroppslighet och en kvickhet som vi lär få 
se mer av på teaterscenen.

UPSALA NYA TIDNING

TEATER

ZEBRA-
FINKEN

RIKSTEATERN

 Tid/Lokal 20 okt kl 19.00 
  Ersboda Folkets Hus, 
 Tid/Lokal 21 okt kl 18.00 Studion,  
  Umeå Folkets Hus
 Längd 1 tim
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr, 
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Manus Carlos Romero Cruz
  Klas Wiljergård
 Regi Klas Wiljergård 
 Medverkande Carlos Romero Cruz 
 Arrangör Umeå Teaterförening

  Från 15 år

Att våga flyga fritt
I »Zebrafinken« visar Carlos 
Romero Cruz vad som händer 
när självkänslan stängs inne. 
Genom en självupplevd 
 berättelse tar han reda på 
vad som krävs för att kunna 
sträcka ut vingarna och visa 
vem man egentligen är.

 Till undsättning rycker den 
glamourösa och kärleksfulla 
publikvärden Carnita Molida ut. 
Hon känner Carlos så väl att hon 
kan agera stand in och inleder 
hans show. Publiken kan ju inte 
komma till teatern i onödan!
 Enmansföreställningen 
»Zebrafinken« är en gripande 
och aktuell reflektion över 
skol tidens utanförskap. Här 
tar Carlos Romero Cruz med 
varsam hand upp frågor som 
identitet, utsatthet och en läng-
tan efter att passa in. Genom 
dragpersonan och sångerskan 
Carnita Molida skildrar han, 
med humoristisk och varm ton, 
sin egen utsatta uppväxt. Det 
handlar om ton årens skörhet, 

teaterns fristad och en oför-
stående vuxenvärld.
 Carlos Romero Cruz utexa-
mi nerades som skådespelare 
från Stockholms Dramatiska 
Högskola 2015. Den kritiker-
rosade monologen »Zebra -
finken« var hans slutproduktion 
och efter studierna har han 
turnerat med soloföreställningen 
och spelat på scener som Unga 
Klara och Uppsala Stadsteater. 
Som  Carnita Molida har Carlos 
Romero Cruz uppträtt på bland 
annat Komedifilms festivalen, 
Stockholm Pride och på 
 Stockholms nattklubbsscen.
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TEATER

OLYDNAD

RIKSTEATERN

 Datum 31 oktober
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 1 tim 20 min
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter från 24 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Regi Lisa Färnström
 Scenografi Emma Örn
 Dramaturgi EvaMaria Dahlin
 Medverkande Per Burell
  Nils Närman Svensson
  Madeléne Evertsson
 Arrangör Umeå Teaterförening
  ABF

När Agneta Norberg fyller 80 
år ställer hon till med kalas. Det 
enda hon önskar sig av släkt 
och vänner är pengar att betala 
sina böter med. Agneta har 
nämligen varit olydig, hon har 
brutit mot lagen, och det visar 
sig snart att det varken är den 
första eller den sista gången.
 Föreställningen »Olydnad« är 
ett musikaliskt och visuellt kol-
lage som bygger på insamlade 
vittnesmål från människor som 
varit civilt olydiga. De sällar sig 
alla till en historia som rymmer 
strejkande arbetare, tjuv jägare, 
miljöaktivister, Mahatma 
 Gandhi och Rosa Parks.
 Att bryta mot lagen utifrån 
en moralisk kompass ställer 
många frågor på sin spets: om 
rättvisa, samhällsförändring, 
drivkrafter och demokrati. Vad 
är det som får människor att 

När är det berättigat att 
bryta mot lagen? Går det 
att försvara? Och vilka 
regler måste respekteras? 
I »Olydnad« går scenkonst-
kollektivet Troja på moralisk 
exkursion i sökandet efter 
gränsen mellan rätt och fel.

Var går 
gränsen?

– Jag hade aldrig kunnat 
drömma om att mina dia g-
noser skulle bli så populära. 
Nu fattas det bara att jag 
får vara med i »Fråga 
doktorn«, en dröm för alla 
oss hypokondriker, säger 
Olof Wretling om sin
hyllade föreställning. 

Fem gånger har han varit värd 
för Vinter i P1, programmet 
där lyssnarna röstar fram sina 
favoriter av sommarens vär-
dar. I fjol blev hans Vinterprat, 
som spelades in live för publik 
på Umeå Folkets Hus, till sex 
utsålda föreställningar på Rival 
i Stockholm. Nu går den ut på 
turné.
 Wretling började sin bana i 
Umeå och är sedan länge riks-
bekant från bland annat radions 
Mammas Nya Kille och humor-
gruppen Klungan. 
 Idén till »Diagnoserna i mitt 
liv«, började då Olof fyllde 40 
och bestämde sig för att begära 
ut sin patientjournal. Han såg 
framför sig att det skulle komma 
några A4. Men så började stora 
bruna vadderade kuvert dimpa 
ned i brevlådan. Från Majornas 

TEATER

DIAGNO-
SERNA   
I MITT LIV

OLOF WRETLING   
/ BLIXTEN & CO

 Datum/tid 28 okt kl 19.00, 
  29 okt kl 13.00
 Lokal Aula Nordica
 Längd 90 min
 Biljettpris 495 kr, 395 kr
  (från rad 9 samt balkong),  
  Scenpass 345 kr 
  (från rad 9 samt balkong) 
 Biljetter Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Av & med Olof Wretling
 Musik     
 av & med Jakob Nyström aka Algesten
 Scenisk 
 rådgivning  Birgitta Egerbladh 
 Scenografi Frederic Eklöf 
 Arrangör Blixten & Co
  Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Alla borde få höra Olof Wretling berätta 
om sin uppväxt … ett osedvanligt bra 
berättande bara. Roligt och allvarligt om 
vartannat, med en underbar musikalitet« 

DAGENS NYHETER

»mycket underhållande«
 AFTONBLADET

Västerbottnisk 
berättarstandup

Vårdcentral i Göteborg ringde 
de och undrade om han verkligen 
ville ha alla journaler utskrivna? 
Och jo, det ville han ...
– Att läsa mina journaler är 
som att läsa mina dagböcker 
från tonåren – fast det är någon 
annan som skrivit dem, säger 
Olof Wretling.
 Föreställningen handlar om 
vad som är normalt och inte och 
vårt behov av att diagnostisera 
varandra. På scenen finns också 
Jakob Nyström som special-

skrivit musiken till föreställ-
ningen. För scenisk rådgivning 
står tidigare Umeåbon Birgitta 
Egerbladh.

gå över gränsen på grund av 
sin övertygelse? Vilka är de, 
hur känns det, är det verkligen 
försvarbart? Och var går din 
egen gräns?
 Bakom »Olydnad« står 
regissören Lisa Färnström, som 
bland annat regisserat den fram-
gångsrika folkmusikkabarén 

»Fäbo land«, och scenografen 
Emma Örn. Båda är en del av 
scenkonstkollektivet Troja som 
även tidigare har arbetat utifrån 
dokumentära berättelser. Grup-
pen har gjort flera uppmärk-
sammade produktioner som 
»Rörelsen« och »Den svenska 
demokratins historia«.
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Titeln »Minor Miracles« betyder 
»små mirakel« och det är där 
fokus ligger i föreställningen. 
De små sakerna i livet får bli 
stora med fingerfärdighet som 
utgångspunkt. Nilsson och Caper 
söker sig tillbaka till kärnan i 
trolleriet; att låta snabba fingrar 
överraska mer än bländande 
rekvisita. Såpbubblor förvand-
las till svävande glaskulor och 
kaniner trollas upp ur hattar. 
Allt med en verklig närhet till 
publiken där alla är en del av 
samma magiska vardagsrum. 
 Malin Nilsson är född bland 
trolleriprylar på Skillinge 
teater på Österlen – som också 
är  hennes hemmascen. Char-
lie Caper, ursprungligen från 
Malmö, har intresserat sig för 
varietékonster sedan barnsben. 

PRESSKLIPP:

»There’s something mesmerising about 
sleight of hand done well and Caper and 
Nilsson are masters of the art.« 

ADELAIDE NOW / THE ADVERTISER

»Inte bara roligt, utan fenomenalt!« 
YSTADS ALLEHANDA

»A truely magical and beautiful perfor
mance. These two will leave you gasping 
in awe and in uncontrollable laughter...«

 EDINBURGH FRINGE FESTIVAL

Små mirakel, 
stor magi
Han är en gentleman på luffen med extraordinär finger-
färdighet. Hon har kallats trolleriets enfant terrible. 
I »Minor Miracles« möts de på en mysteriedoftande 
teater i kulörta lyktors sken.

SHOW

MINOR  
MIRACLES 

MALIN NILSSON   
/ CHARLIE CAPER

 Datum 31 okt
 Tid kl 19.00,    
  baren öppnar 18.30
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 1 tim 50 min inkl paus
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Av & med Malin Nilsson
  Charlie Caper
 Arrangör Umeå Teaterförening

I vuxen ålder övergav han  jobbet 
som dataprogrammerare och har 
sedan dess levt på sitt  trolleri. 
 Var och en för sig har de 
en mängd priser och meriter. 
Charlie Caper blev känd för en 
större publik när han vann TV4:s 
Talang 2009. Samma år tog han 
hem VM-silver i magi i Peking. 
Malin Nilsson har vunnit både 
de svenska och nordiska mäster-
skapen i trolleri. Hon har spelat 
120 föreställningar på »The 
Magic Castle« i Hollywood – en 
av världens mest prestigefyllda 
magiscener som hon drömt om 
att spela på sedan hon var liten.
 2016 vann Malin Nilsson och 
Charlie Caper tillsammans pris 
för bästa magi på scenkonst-
festivalen Adelaide Fringe i Aus-
tralien för just »Minor Miracles«

 – Jag tror att vi har samma 
smak på trolleri. Det är kanske 
därför vi fungerar så bra tillsam-
mans i en föreställning. Vi gillar 
båda saker som inte är för över-
tydliga eller som man blåser upp 
för mycket, säger Malin Nilsson 
till Skånska dagbladet. 
 Den magiska duon har till-
sammans spelat närmare hundra 
föreställningar på Kristall-
palatset i Leipzig och i somras 
gav de tjugo publikhyllade 
 shower av »Minor Miracles« på 
The Edinburgh Fringe Festival. 
 – Jag känner att det är världs-
klass nu. Man skulle kunna ta 
den till West End eller Broad-
way. Föreställningen känns unik 
och det är jag stolt över, säger 
Charlie Caper i samma tidning.
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Säsongen i Västerbotten bjuder på spänning, 
magi och mycket humor. En perfekt mix av 
skön musik, aktuella teman och starka upplevelser. 
Länets Riksteaterföreningar är fantastiska! 
I fjol gick 21,5 % av Västerbottens invånare på ett 
evenemang som anordnats av en Riksteaterförening.
Det är överlägset bäst i Sverige. Här följer ett litet 
urval på vad som händer på länets scener i höst. 
Varför inte planera en teaterresa till en 
närliggande kommun?

På länets 
scener i höst

KULTURFÖRENINGEN 
BIKUPAN, BJURHOLM

FÖRKÖP/INFO på biblioteket 
0932-140 42, 140 61 

I en sal på lasarettet Thomas 
Andersson och Ellenor  
Lindgren, 16 okt, Folkets Hus,  
se sid 19

BOLIDENS   
TEATER- OCH   
MUSIKFÖRENING

INFO/FÖRKÖP   
boliden.riksteatern.se,   
tickster.com eller mobil   
070-232 01 56 

Den lille prinsen    
(på arabiska med svensk text) 
Arabiska teatern, 29 sept   
Folkets Hus, se sid 5

Gryning – tid för goda  
nyheter Cecila Kyllinge,   
9 okt Folkets Hus

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 2 nov Folkets Hus,   
se sid 23

Två systrar och en  
begravning, Panikteatern,  
26 nov Folkets Hus

BURTRÄSK TEATER-  
& MUSIKFÖRENING

INFO/FÖRKÖP Kiosken  
Karamellen 0914-104 01,    
burtrask.riksteatern.se 

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 6 okt Burträskarnas 
Hus, se sid 23

Allt du måste veta om pop 
Riksteatern, 20 okt  
Burträskarnas Hus  

Dimensioner, Riksteatern,   
14 nov Burträskarnas Hus,   
se sid 37

LYCKSELE MUSIK   
& TEATERFÖRENING

INFO/FÖRKÖP    
Kansliet 070-377 68 78,  
Ofeliia 070-555 84 08,   
lycksele.riksteatern.se 

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 11 okt MB Aspen,   
se sid 23

Zebrafinken, Riksteatern,  
18 okt MB Björken, se sid 29

Burman/Berggren, Norrlands-
Operan, 1 nov Musikskolans 
konsertsal

Mads Tolling Quartet   
hyllar Svend Asmussen,   
24 nov S:t Mikaelsgården 

NORDMALINGS  
MUSIK- & TEATER-
FÖRENING
 
INFO/FÖRKÖP   
nordmaling.riksteatern.se,  
Vuxenskolan 0930-316 05, 
Resecentrum, Biblioteket, ABF

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 7 okt Folkets Hus   
i Rundvik, se sid 23

Minor Miracles, Malin Nilsson 
& Charlie Caper, 2 nov Oasen,  
se sid 31

Vi som bor här, Riksteatern 
med Martin Emtenäs och   
Stefan Sundström,   
19 nov Oasen, se sid 39

American Tunes for Christ-
mas, Anna Stadling med kör,  
17 dec Oasen

»Mads Tolling Quartet hyllar Svend Asmussen«, 
med jazzviolinisten Mads Tolling och 
gitarrvirtuosen Jacob Fischer! 
Lycksele 24 nov, Storuman 26 nov, 
Vilhelmina 27 nov

»Allt du måste veta om pop« 
– stjärn glänsande infotainment 
av och med  hjärnorna bakom 
radiosuccén »Pop och politik«.
Burträsk 20 okt

«Försvinnandet« – familjedrama 
om vad som händer när en person 

drabbas av Alzheimers.
Sorsele 15 okt, Vilhelmina 18 okt

LÄNETS SAMLADE UTBUD hittas på 
vasterbotten.riksteatern.se/foreställningar-i-lanet. 
Respektive förenings fullständiga program finns på: 
»ort«.riksteatern.se

3
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NORSJÖ MUSIK-  
OCH TEATER
 
INFO/FÖRKÖP OKQ8 Norsjö, 
Tel 0918-77 20 90,   
norsjo.riksteatern.se

Gryning – tid för goda  
nyheter, Cecila Kyllinge,   
8 okt Folkets Hus, Medan

Dimensioner, Riksteatern,   
9 nov Folkets Hus. Medan,   
se sid 37

Vi som bor här, Riksteatern 
med Martin Emtenäs och   
Stefan Sundström,   
22 nov Folkets Hus, Medan,  
se sid 39

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 1 nov Folkets Hus, 
Medan, se sid 23

ROBERTSFORS  
TEATER & MUSIK

INFO/FÖRKÖP   
robertsfors.riksteatern.se   
eller Tickster.com 

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 27 okt Centrumhuset, 
se sid 23

UNDER [är jag] BAR, Mia 
Westin & Charlotte Lindmark, 
29 nov Centrumhuset, se sid 10

Julkonsert med Renhornen,  
9 dec Centrumhuset 

SKELLEFTEÅ RIKS-
TEATERFÖRENING

INFO/FÖRKÖP   
kansliet 0910-125 03,   
skelleftea.riksteatern.se 

Zebrafinken, Riksteatern,  
17 okt Hallen Nordanå,   
se sid 29

Cabaret – Bussresa till  
Norrbottensteatern, 18 nov

Vi som bor här, Riksteatern 
med Martin Emtenäs & Stefan 
Sundström, 17 nov Nordanå-
teatern, se sid 39

Minor Miracles, Malin Nilsson 
& Charlie Caper, 1 nov Nordanå-
teatern, se sid 31

SORSELE   
TEATERFÖRENING

INFO sorsele.riksteatern.se 
Inget förköp

Gryning – tid för goda  
nyheter, Cecila Kyllinge, 3 okt 
Folkets Hus

Försvinnandet – Riksteatern, 
15 okt Folkets Hus 

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 31 okt Folkets Hus,  
se sid 23

STORUMANS MUSIK- 
& TEATERFÖRENING

INFO/FÖRKÖP  
storuman.riksteatern.se 

OLYDNAD Premiär!  
Riksteatern 25 okt Folkets Hus, 
se sid 30

VI SOM BOR HÄR, Riksteatern 
med Martin Emtenäs och Stefan 
Sundström, 23 nov Folkets Hus, 
se sid 39

DANSLEKTIONEN,  
Västerbottensteatern,   
16 nov Folkets Hus, se sid 23

Mads Tolling Quartet   
hyllar Svend Asmussen,   
26 nov Församlingsgården

RIKSTEATERN  
VILHELMINA

INFO/FÖRKÖP   
vilhelmina.riksteatern.se 

Babblarna – Första musikalen, 
familjeföreställning,   
16 sept Folkets Hus

Försvinnandet, Riksteatern,  
18 okt Folkets Hus

Danslektionen, Västerbottens-
teatern, 15 nov Folkets Hus,  
se sid 23

Mads Tolling Quartet   
hyllar Svend Asmussen,   
27 nov Folkets Hus

»Gryning – tid för goda nyheter« 
är en konsert med Cecilia Kyllinge 
som lyfter, stärker och glädjer.
Sorsele 3 okt, Norsjö 8 okt, 
Boliden 9 okt
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På gränsen 
till revolution 

MUSIKAL

BLÄCK  
ELLER BLOD

RIKSTEATERN    
/ ÖREBRO LÄNSTEATER

 Datum 12 november
 Tid kl 16.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 2 tim 50 min inkl paus
 Biljettpris 280 kr, scenpass 240 kr, 
  stud 260 kr, ungd 140 kr
 Biljetter från 24 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Manus  Erik Norberg 
 Regi Alexander Öberg
 Musik  Erik Norberg
  Alexander Öberg
 Scenografi 
 & kostym  Elin Hallberg 
 Ljus  Ronny Andersson
 Medverkande  Anders Ekborg (Macklean)
  Lina Englund (Kajsa)
  plus 8 skådespelare  
  /musiker
 Arrangör Umeå Teaterförening

Sverige 1789. Gustav III 
skräms av franska nyheter om 
uppror, frihet och jämlikhet; en 
revolution. Han gör sig enväl-
dig och tystar all kritik, vilket 
får adeln att rasa och tala om 
republik. Baronen Rutger Mack-
lean konspirerar mot kungen, 
förvisas till Skåne och fortsätter 
sin egen revolution inspirerad av 
upplysningens idéer. 
 – Han upphävde livegen-
skapen, rev de gamla byarna 
och erbjöd ett ljust och fräscht 
nybyggt hus åt varje familj med 
sammanhållen jord omkring. 
Det var en enorm  revolution, 
säger dramatikern Erik 
 Norberg. 
 Nya jordbruksmaskiner 
infördes på Mackleans skånska 

En musikal med starka viljor, 
passion, kärlek och romantik. 

En musikal om skiftesreformen 
och om det moderna 

Sveriges födelse. 
I huvudrollerna Anders Ekborg 

och Lina Englund

gods och bönderna fick betala 
arrende i stället för att göra 
dagsverken. Skiftesreformen 
effektiviserade jordbruket 
men bröt också upp samman-
hållningen i byarna. 
 I »Bläck eller blod« blir 
Kajsa förtjust i både förnyel-
sen och den unge magistern 
Samuel, vars lära tänder hopp 
om böndernas frihet i en jämlik 
värld. Baronens hetsige släkting 
Adolph Ribbing manar däremot 
till väpnad revolt för att störta 
kungen.
 Upplysningens idéer blev 
aldrig till revolution i Sverige 
men sipprade ändå in. I Sverige 
skrevs upplysningen snarare i 
bläck än i blod. På sitt gods såg 
Rutger Macklean till att folket 

fick skolgång, ett halvsekel 
innan folkskolans införande. 
 »Bläck eller blod« är en 
genomkomponerad musikal 
med stor ensemble. Bakom det 
annorlunda ämnesvalet skiftes-
reform gömmer sig en histo-
ria om det moderna Sveriges 
födelse. En tid där idéer får 
fäste om att makten ska utgå 
ifrån folket istället för Gud och 
konungen. En tid där många av 
de idéer vi idag tar för självklara 
föds; som frihet och jämlikhet.
 – Det skedde ingen stor 
genomgripande kullkastning 
av det gamla, det var snarare 
enskilda personer, läsesalonger, 
små initiativ. Den stora revolten 
kom aldrig till Sverige, säger 
Erik Norberg. 

NYSKRIVEN
MUSIKAL
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I en lagom demokratisk, jäm-
ställd och lugn värld lever Noor 
som går sista året på gymnasiet. 
Hon har alltid varit populär 
i skolan, haft bra betyg, varit 
engagerad i rättvisefrågor och 
intresserat sig för omvärlden. 
Men nu knackar vuxenlivet på 
dörren och det är flera viktiga 
beslut som ska fattas. 
 En dag får Noor och de andra 
i klassen besked om att skolan 
ska omorganiseras. Ledningen 
är utbytt och gamla regelverk 
byggs om. Plötsligt är saker 
och ting inte lika självklara som 
förut. Inte nog med att Noor 
inte orkar plugga till slutprovet 
eller lyckas söka praktikplats till 
sommaren, hon har heller ingen 
aning om vad hon ska göra efter 
skolan. 
 Som från ingenstans dyker 
den karismatiska Ina upp och 
erbjuder sig att hjälpa till. Noor 
dras snabbt in i Inas rättig-
hetskampanj. Det kanske finns 
en mening ändå. Allting verkar 
ordna sig, eller? 
 Västerbottensteatern har 
tillsammans med regissör och 
dramatiker skapat en föreställ-
ning med utgångspunkt i vårt 
samtida politiska landskap. Kan 
vi ta vår demokrati för givet, vad 
har vi att vänta av framtidens 
politiska styre och vem är jag 
i den demokratiska processen?
Med sex skådespelare, nykompo-
nerad musik och färgsprakande 
kostymer blir »Röst« en oförut-
sägbar och magisk resa i vårt 
politiska undermedvetna. 

TEATER

RÖST

VÄSTERBOTTENSTEATERN

 Datum/tid 17 nov kl 19.00, 
  18 nov kl 18.00, 
  19 nov kl 15.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 2 tim inkl paus
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr, 
  stud 140 kr, ungd 100 kr
 Biljetter från 24 augusti
  Biljettcentrum.com
  077147 70 70
 Manus Johanna Emanuelsson 
 Regi Shari Sabel Strandmark
 Scenografi  Astrid Maya
 Dramaturgi Tora von Platen
 Mask Helena Andersson 
 Ljus Peter Stockhaus
 Musik Cay Nyqvist
 Medverkande Theresa Eriksson
  Matilda Kjellmor
  Mikael Lindgren
  Nils Lundqvist
  Margareta Niss 
  Nina Rashid 
 Arrangör Västerbottensteatern
  ABF
  Umeå Teaterförening

Att höja sin röst 
Noor har alltid haft koll. Men 
nu, när vuxenlivet knackar 
på dörren, förändras allt. 
»Röst« är en resa genom vårt 
politiska undermedvetna i en 
föränderlig värld där den 
starkaste kraften finns inom 
var och en av oss. 
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Vad hade hänt om du hade gått 
i stället för stannat? Sagt ja 
i stället för nej i ett visst givet 
tillfälle? Vem hade du varit 
idag? Det är frågor som ställs 
i »Dimensioner«, skriven av 
 brittiska stjärnskottet Nick 
Payne, född 1984. 
 Han inspirerades av idén om 
»multiversum« – en teori om 
att vårt universum bara är ett 
av många. I en oändlig mängd 
parallella universum existerar 
varje beslut vi någonsin tagit 
eller inte tagit. 
 Kvantfysikern Marianne 
möter biodlaren Roland på en 
fest och en stormig kärleksrela-
tion inleds. Eller gör den det? 

TEATER

DIMEN-  
SIONER

RIKSTEATERN

 Datum 15 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen 
 Längd 1 tim 20 min
 Biljettpris 195 kr, Scenpass 155 kr,  
  stud 175 kr, ungd 100 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Regi Carl Johan Karlson
 Scenografi Per A Jonsson
 Kostym Jasminda Asplund Blanco
 Medverkande Marie Robertson
  Krister Kern
 Arrangör Umeå Teaterförening

En kärleks-
historia som 
ekar genom 
universum

Biodlaren Roland och kvantfysikern Marianne möter varandra på en fest. 
Det är början på en poetisk kärlekshistoria som ekar genom tid och rum. 

I ett universum kanske de aldrig 
ens kysser varandra, i ett annat 
lever de lyckliga i alla sina dagar. 
Allt beror på det de säger och gör 
och vilka konsekvenser det får. 
 – Det här är en kärlekshistoria 
som ekar genom universum, säger 
regissören Carl Johan Karlsson.
Han är Riksteaterns husregissör 
som tidigare regisserat »Katt på 
hett plåttak« och »Skimrande 
vattnet« för teatern. 
 Pjäsen uruppfördes 2012 och 
har gjort succé både på Royal 
Court i London och på Broadway 
i New York med Jake Gyllenhaal 
och Ruth Wilson i rollerna. 
 – Den kräver två riktigt tunga 
skådespelarprestationer, säger 

Carl Johan Karlsson som ser 
fram emot att jobba med Krister 
Kern och Marie Robertson. 
Marie Robertson är känd 
från bland annat »Äkta männ-
iskor« och »Rallybrudar« och 
Krister Kern har medverkat 
i bland annat »Hinsehäxan« 
och  »Kommissarie Winter«.
 – Jag blev otroligt berörd 
över att den på ett så varmt sätt 
kommer åt vad det är att vara 
människa. Att i ett slags kaos 
försöka ha kontroll, att hitta nån 
att älska och att få förälskelsen 
och relationen att hålla trots att 
vi aldrig kan förutspå vad livet 
har i åtanke för oss, säger 
Carl Johan Karlsson.
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Utrustade med en stor dos 
humor och ett knippe nyskrivna 
låtar tar duon Martin Emtenäs 
och Stefan Sundström sig an 
några av samtidens mest aktu-
ella och existentiella frågor. Vad 
har vi för relation till naturen 
och varför är den så komplice-
rad?
 I den talkshowinspirerad 
musikföreställningen »Vi som 

MUSIK / SHOW

VI SOM  
BOR HÄR

RIKSTEATERN

 Datum 21 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 1 tim 50 min inkl paus
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter  från 10 augusti
  Biljettcentrum
  077147 70 70 
  Biljettcentrum.com
 Av & med Martin Emtenäs 
  Stefan Sundström
  Samt lokal musiker 
  och andra medverkande
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studiefrämjandet 

Grönt och yvigt 
med Sundström 
och Emtenäs 

Naturskildraren Martin 
 Emtenäs och musikern 
 Stefan Sundström ger sig 
ut på årets yvigaste och 
grönaste turné! Tillsammans 
borrar de ner sig i myllan för 
att försöka få svar på vilka 
vi människor egentligen är.

bor här« svingas publiken mellan 
ytterligheterna: från globala 
perspektiv på evolutionen till 
hemliga smultronställen nära 
inpå husknuten. Showen bygger 
delvis på insamlade berättelser 
från de platser där föreställ-
ningen ges och från lokala 
hjältar som brinner för att rädda 
närmiljön. Kanske dyker det upp 
exempel på något tillfälle när 
människa och natur har ham-
nat på kollisionskurs? Och hur 
är det att möta en björn under 
svampplockningen?
 Martin Emtenäs har varit 
programledare för flera 
omtyckta naturprogram som 
utspelat sig både i Sverige och 
runt om i världen. Han är även 
författare till boken »Upplev 
Sveriges natur« och med stor 

kunskap om den svenska floran 
och faunan undersöker han 
det unika med varje spelort.
Stefan Sundström är låtskrivare 
och trubadur och har spelat 
i band som KSMB och Apache. 
Han har även gett ut ett flertal 
böcker som »Stefans stora blå: 
recept för godare fisk, blåare 
hav och en friskare värld« 
och »Stefans lilla gröna«, en 
berättelse om att sura sin mört, 
gräva sin kompost och odla med 
mycket kärlek.
 »Vi som bor här« är den 
första föreställningen av sex 
i Riksteaterns nystartade sats-
ning på temat »Människa och 
natur«. Under en treårsperiod 
gör Riksteatern två produktioner 
årligen om människans kluvna 
förhållande till naturen.
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Kultur för alla!
ABF Umeåregionen
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TEATER

VAR ÄR  
MITT HEM

DANJIN MALINOVIC   
/ RIKSTEATERN

 Datum 24 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd 1 timme 30 minuter
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter från 10 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Av & med Danjin Malinovic
 Regi Michael Cocke 
 Scenografi Katrin Brännström
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»En kväll som ingen lär glömma, där 
 Danjin med inlevelse, värme och stor 
humor gestaltade sitt eget öde, som är 
nog så typiskt för de senaste decennier
nas europeiska historia.« 

HELSINGBORGS DAGBLAD

» Var är mitt hem?‹« är tragiskt nog mer 
aktuell än någonsin. Den ger publiken nå
got att tänka på: om flykt, om att förlora 
allt, om att vara utlämnad, om hopp och 
integritet – och om medmänsklighet.« 

SVENSKA DAGBLADET

Två år av sin barndom levde 
han bakom neddragna 
 persienner. En natt spelade 
han fotboll i månskenet med 
sin familj. »Var är mitt hem« 
är tillbaka i Umeå för tredje 
gången under lika många år.

»Var är mitt hem« är en 
gripande monolog, av och med, 
skådespelaren Danjin Mali-
novic. Berättelsen är hans egen, 
de starka känslorna på riktigt.  
 – Varenda gång jag är på 
scen så återupplever jag allt 
jag varit med om. Det är min 
egen historia om mitt eget liv, 
ur barnets perspektiv, säger 
Danjin Malinovic som tidi-
gare bland annat arbetat på 
 Helsingborgs stadsteater. 

 Danjin Malinovics gestaltar flyk-
ten från krigets Jugoslavien genom 
Europa via ett korrupt Moskva 
och åren som illegal invandrare 
i  Sverige. På kvällar och nätter 
samlas mamma, pappa, stora syster 
och Danjin runt ett fladdrande 
stearinljus. Dagtid sitter familjen 
bakom neddragna persienner. En 
natt vågar de sig ut och spelar fot-
boll i månskenet. Bollen som stud-
sar är vacker, tycker Danjin som 
saknar skolan och sina kompisar. 

Livet bakom persiennerna

I två år lever familjen Malinovic 
illegalt i Sverige innan de äntligen 
får sitt svenska uppehållstillstånd.  
 Danjin Malinovic hoppas att 
hans berättelse ska kunna ge en 
mer mångfasetterad bild av hur 
det är att komma som flykting till 
Sverige.  
 – Vi har många personer i 
 Sverige som kommer från andra 
länder. Jag skulle vilja skapa lite 
mer förståelse för de här män-
niskorna, säger han.
 
 

UMEÅ PRIDE
29/9–2/10     
Hösten kickar igång med årets 
färggladaste festival – Umeå 
Pride. Föreställningar, konserter, 
seminarier, parad, fest. Läs mer 
om vad som händer under Umeå 
Pride: queerforvaltningen.se
    
 

FANNY 
STAND UP – 
STEPPAR UPP
Succén med Fanny Stand Up 
är tillbaka – nu med fokus på 
hela norra Norrland. Klubben 
fortsätter att drivas i Umeå men 
kommer även dyka upp som pop 
up-klubb på nya orter i regionen 
i samband med workshops. För 
mer info: umeateaterforening.se
 

MATTIAS 
FRANSSON 
& TIO KANINER
Mattias Fransson, skriver, regis-
serar och medverkar i »Hålet«, 
 Orionteaterns stora produktion 
i höst. En humorsaga om ett hål 
i skogen, okända världar och 
ondska i glesbygd. Medverkar 
gör även Jens Sjögren, Kristiina 
Viiala och Helena Lindegren. 
Och 10–12 kaniner. Tips för alla 
som ska till Stockholm i höst.

NOTISER
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Artillerikaptenen Edgar och 
hans hustru, den före detta skå-
despelaren Alice, lever tillsam-
mans i ett bottenfruset äkten-
skap. Vardagen har övergått i en 
evig maktkamp makarna emel-
lan, förbittrade över försakade 
drömmar och förlorade karriär-
möjligheter. De plågar varandra 
dagligen och agerar som den 
andres fångvaktare, isolerade på 
en ö långt ute i skärgården.
 När vännen Kurt kommer på 
besök från Amerika bryts dödlä-
get. I honom ser Edgar och Alice 
en potentiell bundsförvant att 
strida över och Kurt blir gnistan 
som får 25 år av bitterhet och 
hatkärlek att ta ny fart.

TEATER

DÖDSDANSEN

VILLMAN PRODUKTION   
/ CAMBO PRODUCTION

 Datum/tid 10 dec kl 18.00,
   11–12 dec kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 2 tim 30 min inkl paus
 Biljettpris 495 kr, Scenpass, 
  stud 455 kr
 Manus August Strindberg
 Regi, manus
 bearbetning     
 & scenografi  Stefan Larsson 
 Kostym Kajsa Larsson 
 Medverkande Mikael Persbrandt 
  Lena Endre 
  Thomas Hanzon
 Arrangör Villman Produktion
  Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Dödsdansen bubblar av skratt.«
DAGENS NYHETER

»Lena Endres Alice och Mikael 
 Persbrandts Edgar är ett storslaget 
par som plågar varandra i ett mörker 
som före bådar Norén.«

EXPRESSEN

»Hela trion liksom leker fram iscen
sättningen.«

SVENSKA DAGBLADET

»Persbandt makalös i komisk Dödsdans«
DAGENS NYHETER

Stjärnor i en 
dans med döden
De tre teatergiganterna Mikael Persbrandt, 
Lena Endre och Thomas Hanzon har 
spelat över 60 slutsålda föreställningar av 
»Döds dansen« på Maximteatern i Stockholm. 
I höst kommer Strindbergs mästerverk 
till Umeå i ett unikt gästspel.

Regissören Stefan Larsson har 
skapat ett komiskt, svart och 
avskalat universum med sin 
uppsättning av »Dödsdansen«. 
I händerna på honom gestal-
tar stjärnensemblen med Lena 
Endre, Mikael Persbrandt och 
Thomas Hanzon inte bara för-
vriden tvåsamhet utan även 
det ofrånkomliga åldrandet, 
död, bitterhet och längtan.
 – »Dödsdansen« är ett rent 
mästerverk. Strindberg sätter 
fingret precis där det gör som 
ondast och vrider om med ett 
glatt sataniskt humör. De dras-
tiska kasten i texten skapar stor 
komik och livsfarliga bråddjup, 
säger Stefan Larsson.

Dramat sattes upp på Maxim-
teatern första gången hösten 
2014 och har spelats för utsålda 
hus i Stockholm mer än 60 
gånger. Rollen som Edgar var 
Mikael Persbrandts första scen-
framträdande sedan 2009. På 
Maxim har han även medverkat 
i »Macbeth« som premiärspelades 
hösten 2016, även den i regi av 
Stefan Larsson.
 Thomas Hanzon medverkar 
i Lars Noréns »Och ge oss 
 skuggorna« på Dramaten i år 
tillsammans med Lena Endre 
som vi även kan se i Dramatens 
»Den goda viljan«. Som regissör 
har hon under våren gjort 
Jennifer Haleys »The Nether«.
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Fly vinterkylan för en stund 
och möt julen till Krajas 
skimrande harmonier och 
läckra stämmor. Efter förra 
årets utsålda releasekonsert 
gästar kvartetten återigen 
hemstaden med sångerna från 
succéskivan »Isen sjunger«.

Kraja är tillbaka i Umeå med 
sin magiskt glittrande pärla 
»Isen sjunger«. Kvartetten har 
trollbundit såväl folkmusikpubli-
ken som kritiker med sina skira 
arrangemang och glasklara rös-
ter och sätter nu stämningsfull 
ton på decembermörkret. Här 
varvas några av våra mest kända 
julsånger och traditionella vinter-
visor med nyskrivet material på 
ett imponerande stilsäkert sätt.
Tack vare Krajas säregna har-
monier och tätt sammanflätade 
stämmor har vokalgruppen blivit 
stilbildande inom sin genre. 
I dag räknas de till ett av 
 Sveriges mest framgångsrika 
band på den internationella 
folkscenen. Den Umeåbaserade 
kvartetten har släppt fem skivor, 
gjort flera  hyllade turnéer och 
nominerats till en grammis.

94 slutsålda föreställningar 
för 45 000 besökare. Scen-
versionen av »Mammas Nya 
Kille« har tagit hela Sverige 
med storm. När det är dags 
för de allra sista föreställ-
ningarna blir det i Umeå 
på intima  Vävenscenen. 

»Mammas Nya Kille« sändes 
för första gången hösten 2005 
och programmet utsågs 2008 
av P3:s lyssnare till det roli-
gaste humorprogrammet genom 
tiderna. I scenversionen möter 
Bengt Strömbro, som klass-
föreståndare, sina välkända 
gäster i ett galet underhållande 
kunskapslyft. På schemat står 
Jättefortbildning med Thunder, 
Omskrivningshistoria med Job 
Andersson, Fixidèhistoria med 
Peter Nilsson, Ledarskaps-
inbillning med Kicki Tapper 
och Social disorientering med 
Lacken & Tråden. Medverkar 

MUSIK

ISEN  
SJUNGER

KRAJA

 Datum 17 december
 Tid kl 18.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 1 tim
 Biljettpris 195 kr, Scenpass 155 kr,  
  stud 155 kr, ungd 100 kr
 Biljetter från 24 augusti
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Av & med Linnea Nilsson
  Eva Lestander
  Lisa Lestander
  Frida Johansson
 Arrangör Umeå Folkmusikförening
  Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Det är inte utan att jag undrar hur de bär 
sig åt, de fyra rösterna är så fantastiska 
intill varandra som det mest sprakande 
norrsken. Isen sjunger‹ lyckas med 
konststycket att vara både traditionell och 
nyskapande på en och samma gång.«

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Gnistrande 
vinterklanger 
JULKONSERT MED KRAJA

SHOW

MAMMAS 
NYA KILLE 

SÖDRA TEATERN   
/ MAMMAS NYA KILLE

  Datum/tid 15, 16 dec kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 1 tim 50 min
 Biljettpris 460 kr, Scenpass 420 kr,  
  stud 420 kr, balkong 420 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  077147 70 70
 Av & med Mammas Nya Kille
 Arrangör Mammas Nya Kille
  Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP

»Imponerande nå’ så jävulskt!«
DAGENS NYHETER

»Det är förstklassig humor« 
FOLKBLADET

»Smart och kul«
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

»Varenda replik sitter och tajmas för 
att få publiken att skratta tills de kippar 
efter andan« 

NYA WERMLANDS-TIDNINGEN

»Skådespelarna firar stora triumfer.« 
SUNDSVALLS TIDNING

 »Succé var ordet.« 
DUO NÖJE/ NORRBOTTENS KURIREN

Mammas 
Nya Kille 

ALLRA SISTA 
FÖRESTÄLLNINGEN 

– INTÄKTERNA 
GÅR TILL 

MUSIKHJÄLPEN
(I ÅR FRÅN UMEÅ)

– ETT KUNSKAPSLYFT ELLER?

gör även Patrik Larsson, Katla, 
Mangan, Jessica från Sunne, 
Agneta Fagerwall/Olsen, Lars 
Stenberg, En förvirrad tjej, 
Hajpojken, Kaj & Maj Moränius, 
och många fler.
 Vi syns i marschallens skugga. 
 Amen…
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DANS / MUSIK

FATTA!  
MED CLEO 
OCH JUCK

RIKSTEATERN

 Datum/tid 19 jan kl 19.00, 
  20 jan kl 18.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 1 timme
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 160 kr, ungd 90 kr
 Biljetter från 2 nov Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Av Cleo
  JUCK
 Musik Cleo
  EJ Erix
 Koreografi JUCK
 Regiöga Lo Kauppi
 Koreografi 
 & ljus  Tobias Hallgren
 Konstnärlig 
 rådgivare  Fatta Isabell Stolt
 Arrangör Umeå Teaterförening

Koreograferad aktivism och 
verklighetsbaserade texter 
som berör i extatisk hiphop-
kavalkad. Missa inte när Cleo 
och JUCK gör gemensam sak 
på Idun för att sprida FATTA!s 
budskap: mot sexuellt våld 
och för samtycke.

2013 frikändes tre killar av Umeå 
tingsrätt från att ha våldtagit en 
15-årig tjej med glasflaska. En av 
de tre fälldes senare i hovrätten, 
men den friande domen fick 
 organisationerna Make Equal och 
 Femtastic att tillsammans bilda 
FATTA! Föreningen mot sexuellt 
våld och för samtycke är sprungen 
ur en frustration över hur samhäl-
let och rättssystemet ser ut idag. 
 Samma år som FATTA! 
bildades släpptes en låt och en 

Umeåpremiär för 
Cleo och JUCK

musikvideo baserad på över 150 
anonyma personers berättelser 
om sex som inte skett på deras 
villkor. 
 I vår är det premiär i Umeå 
för en scenföreställning där rap-
paren Cleo och danskollektivet 
JUCK gör gemensam sak för att 
sprida FATTA!s budskap.
 Cleo är Nathalie Missaouis 
artistnamn. Hon växte upp i 
Umeå och är en av grundarna 
till nätverket Femtastic för 
kvinnor i musik- och kultur-
branschen och även till FATTA! 
I början av 2000-talet började 
hon rappa med umekollektivet 
Random Bastards och 2007 
släppte hon sin första EP. 2015 
utsågs hon till »Årets liveakt« 
på Kingsizegalan och 2016 till 
»Årets Live« på Manifestgalan. 
 Sedan 2011 har JUCK 

undersökt idén om femininet 
och genus. Gruppens kortfilm 
JUCK blev en viral hit med över 
100 000 visningar på Youtube. 
Dansarna har rötterna i street 
men utforskar performance och 
rör sig fritt mellan olika influen-
ser. 2015 skapade gruppen sitt 
första helaftonsverk i residens på 
Dansens Hus i Stockholm. JUCK 
har demonstrativt tagit över 
den juckande rörelsen och gjort 
den till symbol för feministisk 
manifestation. 
 I »FATTA! med Cleo och 
JUCK« blandas koreograferad 
aktivism och verklighetsbaserade 
texter som berör starkt i extatisk 
hiphopkavalkad som vill för-
ändra världen.
 

ÅRETS 
JULKLAPP!
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Sist de gästade Umeå var med 
succéföreställningen »Slå pat-
tarna i taket«. Nu är den hyllade 
syskonduon Bianca och Tiffany 
Kronlöf tillbaka med en ny vass 
humorshow tillsammans med 
musikern Thom Gisslén. Den här 
gången riktar de sina knivskarpa 
blickar mot valåret.
 Med brutal ärlighet, beväp-
nade med musik och bitsk satir, 
tar trion sig an känsliga ämnen 
i Sveriges politiska landskap. 
Föreställningen hakar i där »Slå 
pattarna i taket« slutade. Istället 
för en peppande predikan pro-
blematiserar »De redan frälsta« 
våra filterbubblor och utmanar 
invanda föreställningar.
 För regi står regissören, 
dramatikern och skådespelaren 

»På nätterna förvandlas jag från 
operadiva till superhjälte. Då blir 
jag mitt alias Gaytenor som vild-
sint slåss mot orättvisor.« Rickard 
Söderberg har sin strategi klar. 
Hatet han får utstå ska bemö-
tas genom att krama nättrollen. 
Världen ska förändras med hjälp 
av tenorens superpower; sång.

SHOW

DE REDAN 
FRÄLSTA

RIKSTEATERN

 Datum 2, 3 februari
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd  2 tim inkl. 30 min paus
 Biljettpris 290 kr, Scenpass, 250 kr,  
  stud 270 kr, ungd 145 kr
 Biljetter från 2 nov 
  Biljettcentrum
  09013 31 80
  077147 70 70
  Biljettcentrum.com
 Manus 
 & musik Bianca Kronlöf
  Tiffany Kronlöf
  Thom Gisslén 
 Regi Astrid Menasanch Tobieson
 Medverkande Bianca Kronlöf
  Tiffany Kronlöf
  Thom Gisslén
  Arrangör Umeå Teaterförening

Sylvass satir med 
systrarna Kronlöf

De är tillbaka! Gänget bakom 
den prisbelönta humorserien 
»Full patte« släpper taget 
om predikstolen i den nya 
 showen »De redan frälsta«. 
Lagom till valet gör systrarna 
Bianca och Tiffany Kronlöf 
satir av svensk politik och 
skruvar på våra fördomar.

Astrid Menasanch Tobieson som 
beskrivs som »det farligaste och 
roligaste som hänt Sverige«. 
Hon har bland annat skrivit och 
regisserat pjäserna »100 barn« 

på Stockholms Stadsteater och 
»Men det skulle ni aldrig våga« 
som spelats på Orionteatern, 
Dramalabbet och på Studion, 
Umeå Folkets Hus.

SHOW

RICKARD  
SÖDERBERG 
ÄR GAYTENOR

RIKSTEATERN

 Datum/tid 18 mars kl 16.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Biljettpris 290 kr, Scenpass, 
  medlem 250 kr, stud 270 kr,  
  ungd 145 kr
 Biljetter från 2 nov 
  Biljettcentrum
  Biljettcentrum.com
 Av & med Rickard Söderberg
  Plus två musiker
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Kulturföreningen Humlan

PRESSKLIPP:

»Vi behöver en Gaytenor som sjunger Over 
the rainbow‹ så hjärtat sätts i brand och det 
är också precis vad vi har fått.«

SYDSVENSKAN

»Skickligt växlar Rickard Söderberg 
mellan rollerna som operadiva, pedagog 
och debattör.«

SKÅNSKA DAGBLADET

Kramar 
ihjäl hatet
Hur är det att bli nedslagen för att man säger 
vad man tycker? Eller få sin cykel nedkletad med bajs? 
Det vet Rickard Söderberg. Just därför går opera-
sångaren och debattören till motattack – med kärlek, 
humor och sång som ammunition.

Med sitt alter ego som led-
stjärna sattes föreställningen 
»Rickard Söderberg är Gay-
tenor« upp för första gången 
hösten 2015. Nu ställer han sig 
återigen på scenen i rollen som 
sig själv för att kärleksfullt göra 
upp med mellanstadiemobbare 
och näthatare.

I showen varvas opera, musikal, 
schlager och nyskrivet material 
med ocensurerade nedslag i 
Rickard Söderbergs liv. Ärligt 
och naket berättar han om 
»kärleksbrev«, dödshot och vad 
som egentligen ligger bakom 
några av hans mest omtalade 
debattinlägg.

Middagserbjudande 
på O´Learys.

 För mer info se 
umeateaterforening.se 

i samband med att 
biljetterna släpps.
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