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Kvinnovår
KONST SOM GER oss perspektiv, får oss att reflektera, utmanar oss, 
ger oss bekräftelser och berör. Vårens repertoar är rik på uttryck. 
Vi  presenterar stolt Sverigepremiären på Cullbergbalettens nya 
»ON THE CUSP«, ett kombinerat live- och videoverk, en  samling 
 porträtt av de enskilda dansarna och av gruppen. Ann Petrén är 
 magnifik i »Jag är en annan nu«. En drastisk och delvis svart, 
 samtidigt komisk, livsbejakande föreställning om mötet mellan mor 
och dotter. I »24 timmar svart kvinna« möter vi kompisarna Iman, 
Mimmi, Ayida och Yayyah: En kväll på stan utsätts en av dem för 
ett rasistiskt påhopp och snart sätts deras vänskap på prov. Svenska 
teatern i Helsingfors uppsättning av Kafkas klassiker »Förvandlingen« 
bjuder på hög  igenkänningsfaktor och finurlig fysisk humor.

UTAN ETT ORD, med fysisk teater och masker skapar Familie Flöz 
stor komedi med sina varsamt utmejslade karaktärer. Äntligen 
 kommer de till oss med föreställningen »Hotel Paradiso« som rönt 
stor uppmärksamhet världen runt. »Samiska veckan« 20-årsjubilerar 
med bland annat ISÁK. Gravity & Other Myths är tillbaka, denna 
gång med sin nya föreställning »Backbone«. Nycirkus när det är som 
bäst. Storslagna ljudlandskap och mörk dramatik är centrala delar 
av Anna von Hausswolffs egensinniga universum. Hon är en av de 
mest kompromisslösa svenska artisterna av idag. Tommy Körberg, 
i  berättelsen om »Lola« en ståtligt bedagad transvestit är också en 
av vårens höjdpunkter. Norrbottensteatern framför Nationalteaterns 
klassiker »Kåldolmar och kalsipper« en familjemusikal om vikten 
av att göra motstånd. Folkmusikens Thelma & Louise, Sarah Park-
man och Samantha Ohlanders tar med oss ut i den svenska urskogen 
i  Fäbodlanduppföljaren »Nationalparken«. »Ett dockhem 2« med 
Helena Bergström och Marie Göranzon avslutar vårsäsongen, en 
 fullmatad, rapp och intensiv föreställning.  

Välkommen till teatern!
Anders Ålander

Anna von Hausswolff omfamnar mörkret. 
Det är sakralt och oerhört vackert.

24 februari ......................................  sid 17

Magnifik Ann Petrén bjuder på stort skåde-
speleri i »Jag är en annan nu«.

1 mars ..............................................sid 21

»Familie Flöz borde få Chaplinpriset om ett 
sådant fanns« DIE WELT

24 mars ............................................sid 33

– EN DEL AV RIKSTEATERN 
INFO@UMEATEATERFORENING.SE
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Dans på Norrlandsoperan
– en upplevelse du aldrig glömmer!

Håll utkik! Dansbaren, soppluncher, 
workshops & mycket mer på:norrlandsoperan.se  @norrlandsoperan #norrlandsoperan

Huvudsponsorer

Januari

Vass dans på iskallt golv
Vertical Influences
Le Patin Libre
16 jan kl 19.00 
A3 Arena

Dansmingel med livemusik
30 jan kl 18.00 – Fri entré
Norrlandsoperans foajé

Sverigepremiär med 
Cullbergbaletten
ON THE CUSP 
Ian Kaler / Planningtorock 
30 jan kl 19.00  
Stora scenen

Februari

Fransk hiphop 
på hög växel
Dans l’Engrenage
Compagnie Dyptik
27 feb kl 19.00 
Black Box

Mars

En apa full av upptåg
Apan – Från 3 år.
HDN Studios
2 mars kl 13.00 & 15.00 
Studioscenen

Populärkultur   
i rosa plast
So Sorry
BamBam Frost
27 mars kl 19.00 
Black Box

April

Ett andningshål 
i vardagen 

Extended
Helena Franzén

11 apr kl 19.00 
Black Box

One-woman-show 
får fördomar på fall

R. OSA / A Corpo Libero
Silvia Gribaudi 
25 apr kl 19.00  

Black Box

Porträtt av trans-
personers verklighet

71BODIES 1DANCE
Daniel Mariblanca 

27 apr kl 19.00 
Black Box

Maj

Vad ser vi hos varandra? 
The Way You Look (At Me) Tonight

Claire Cunningham och Jess Curtis
8 maj kl 19.00 & 9 maj kl 14.00  

Black Box

Livets ABC för de små 
OBS! Superviktigt – Från 4 år.

Minna Krook
18 maj kl 13.00 & 15.00 

Studioscenen

Biljetter

Ordinarie: 210 kr
Student/pensionär: 130 kr
Barn och unga 3-18: 60 kr
norrlandsoperan.se
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En dansare, en historia. 
I »ON THE CUSP« lyfts 
 fjorton dansare i Cullberg-
baletten fram i en serie 
 porträtt.  För koreografin står 
tysk-österrikiske Ian Kaler. 

Varje dansare i Cullbergbaletten 
har sin egen historia. På scenen 
är dansarna ofta anonyma som 
människor, men i »ON THE 
CUSP« lyfts de enskilda dan-
sarna fram i en samling porträtt. 
Vilka är egentligen männis-
korna i gruppen som håller dem 
samman och hur bygger de upp 
kompaniet? Vilka är de utanför 
scenen och hur formar det deras 
scenkaraktärer? Hur formar de 
enskilda människorna helheten?  
»On the cusp« är ett engelskt 
uttryck för att vara i början av 

DANS

ON THE CUSP

CULLBERGBALETTEN

 Datum 30 januari
 Tid Kl 19.00, mingel från   
  18.00 inkl introduktion
 Lokal Stora Scenen, 
  Norrlandsoperan
 Längd 70 min
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 170 kr, 
  student, ungd 19–26 år 130 kr, 
  Pensionär 130 kr, ungd under 
  19 år 60 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  Norrlandsoperan.se
 Av & med Cullbergbaletten
 Koncept 
 & koreografi Ian Kaler
 Musik Planningtorock
 Scenografi Stephanie Rauch
 Ljusdesign 
 & film Imogen Heath
 Kostym & 
 koreograf-
 assistent Stéphane Peeps/FAAM Studio
 Medverkande 14 av Cullbergbalettens 
  dansare 
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Norrlandsoperan

En samproduktion mellan Cullbergbaletten, 
Tanzquartier Wien, Norrlandsoperan Umeå, 
PACT Zollverein Essen.
Ian Kaler arbetar med stöd av Wien Kultur.

SVERIGEPREMIÄR I UMEÅ: 

en stor förändring eller mitte-
mellan två platser eller tillstånd. 
Verket, som är ett kombinerat 
live- och videoverk, får Sveri-
gepremiär på Norrlandsoperan 
i Umeå den 30 januari, direkt 
efter världspremiären på Tanz-
quartier i Wien. Uppsättningen 
produceras i samarbete mellan 
Cullbergbaletten,  Tanzquartier 
Wien, Norrlandsoperan Umeå, 
PACT Zollverein Essen. 
 Koreograf Ian Kaler skapar 
för första gången ett verk för 
Cullbergbaletten. I »ON THE 
CUSP« ryms ett brett spektrum 
av känslor och projektioner. 
Kaler studerade gränsöverskri-
dande konst i Wien och Samtida 
dans, kontext och koreografi vid 
Berlins konsthögskola. Han har 
sedan tidigare samarbetat med 
Jam Rostron/Planningtorock, 

en brittisk elektronikamusi-
ker baserad i Berlin. Rostron/
Planningtorock har också 
samarbetat med svenska The 
Knife i operan »Tomorrow, In 
a Year« för danska performan-
cegruppen Hotel Pro Forma. 
I »ON THE CUSP« bidrar 
Planningtorock med elektro-
nisk brassmusik till ett lekfullt, 
berörande, modigt och drama-
tiskt dansverk.
 För kostymdesignen står 
modeskaparen Stéphane 
Peeps, tillika afro/housedan-
sare och koreografiassistent. 
Ytterligare en pusselbit i verket 
är ljusdesignern och filmfo-
tografen Imogen Heath som 
förutom ljusdesign också ligger 
bakom det videoverk som utgör 
en viktig del av helheten i »ON 
THE CUSP«.

Cullbergbaletten
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Dans - Retrojazz 60+ 
START 24/2 PRIS 500:-
Retrojazz  för 60+ passar senioren som tycker 
om att röra på sig och är öppen för att utvecklas 
tillsammans med andra. 

Oljemålning - Dag- eller 
Kvällstid
FÖRSTA START 6/2 PRIS 2.200:-
Lär dig spännande tekniker i oljemåleri. Arbeta 
praktiskt efter bestämt motiv eller efter egna 
ideer och önskemål.

Pyttedans Födda 2016
START V.5  PRIS  1.025:-
Här dansar vi tillsammans barn och vuxna.  
Vi upptäcker vår egen kropp och dess  
rörelsemöjligheter genom rörelselekar, rytmik 
och olika förflyttningssättt.

Piano 
FLERA STARTER  PRIS  FRÅN 2.195:-
Pianoundervisning till barn, ungdomar och vux-
na, som vill ha grundläggande kunskaper eller 
utveckla ett mer avancerat pianospel.

Balett 60+ 
START 14/3 PRIS 500:-
Kliv in i balettens värld där vi genom olika 
övningar ägnar oss åt formspråket och känslan. 
Baletten ger dig styrka och medvetenhet i din 
egen kropp.

Arabiska nybörjare
START 4/2  PRIS 1.420:-
Våra lärare undervisar med betoning på kommu-
nikation. Du lär dig snabbt förstå och göra dig 
förstådd på arabiska i enklare situationer.

Barndans Födda 2014   
START V.4 PRIS 1.325:-
Barnen får utlopp för sin rörelse- och dansglädje! 
Genom ett lekfullt och utforskande förhålln-
ingssätt till dansen övar vi musikalitet, dynamik, 
socialt samspel, grov motorik och balans.

Keramik - Helgkurs     
FÖRSTA START 23/2 PRIS 2.100:-
Lär dig mer om kavling, skulptur och drejning.  
Du får dekorera dina alster genom att använda 
engobe, underglasyr, oxider och stämplar m.m. 

Dans för Parkinson   
START 5/2 PRIS 600:-
Dansformen är speciellt utvecklad för person-
er med Parkinson. Ett roligt sätt att förbättra 
balans, smidighet och hållning. Alla kan vara 
med - även du som hämmas av balanssvårigheter 
eftersom alla övningar kan genomföras sittande.

Spana in vårens nyheter  

ÖVRIGA STARTER VÅREN 2019
Vill du lära dig mer om privatekonomi eller 
3D-printing? På vår hemsida håller du dig  
uppdaterad på alla vårens nyheter.

Det är här det börjar: Kanske är det fördjupningen i en hobby som 
leder till ett helt nytt yrke, eller språkkursen som gör att nästa semester 
tar en helt oväntad vändning? Vad du än väljer vet vi att du kan se fram 
emot en utvecklande vår, i sällskap med andra.

Allt började
med en kurs.

Visste du att
Folkuniversitetet erbjuder 

ett stort antal kurser för dig  
som alltid vill veta mer?  

Anmäl dig på
folkuniversitetet.se/umea 

090- 71 14 00

Kunskap förändrar.

Kring sju sånger av den franska 
poeten och visartisten Monique 
Serf känd som Barbara, väver 
Tantteatern en berättelse om 
längtan, barndom och vuxenhet.  
Musikaliskt arrangemang av 
Carlos de Rada Moniz, sång-
texterna har översats till svenska 
av Rikard Wolff.
 

TEATER

BREVET OCH 
BARBARA

TANTTEATERN

 Datum/tid 1 feb kl 19.00, 
  2, 3 feb kl 14.00
 Lokal Tantteatern, ÖK 34
 Längd 60 min
 Biljetter kulturbiljetter.se 
 Av och med Kajsa Reicke
  Carlos de Rada Moniz
  Olov Lindroth
 Arrangör Tantteatern

Om ett långt 
livs längtan efter 
en pappa

»Hej pappa!
Jag har korta ben, men springer fort. Mitt hår är rött, 
väldigt rött, men det kommer att blekna i solen säger mamma, 
för rött hår gör det. Så att du vet lite när du kommer. 
Hej då!«

»Jag går nog snart«, ett 
poetiskt och brutalt dröm-
spel om minne och åldrande 
kommer att spelas 16 och 
18 februari på Tantteatern 
för mer information: 
Tantteatern.se och 
Facebook.com/Tantteatern
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LOKAL: Studion, Umeå Folkets Hus. 
Dörrarna öppnas 1 tim före showen startar

BILJETTPRIS: 240 kr Scenpass 220 kr

BILJETTER: Från 25 jan, 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 på 
maten, tack
Vardagslyx i början av veckan. Lunch- och middagsteater 
är ett populärt nöje med god mat, glödande musik, 
och grym publikkontakt? Oftast med berättandet 
i centrum? Varsågoda, låt er väl smaka.

NÄR PRINSEN 
KOM TILL BYN
GUNNAR EKLUND I NY TORGNY 
LINDGREN-FÖRESTÄLLNING

»En dag när moster Lydia stod vid köksbor-
det – ja det var under kriget och hon hade 
just kokat tre fläskläggar som hon skulle 
plocka köttet av – knackade självaste prins 
Eugen försiktigt tre gånger på dörren innan 
han steg in. Moster Lydia visste ju inte alls 
vem det var och ropade: Plats! Plats! Prins 
Eugen ställde sig genast i givakt men det 
var inte åt honom hon skrikit, utan åt den 
danska doggen Lola som hon fått i stället 
för betalning av en nasare från Boden som 
stulit´na i Bygdsiljum…« 
 Få skådespelare har väl bjudit på så 
många av Torgny Lindgrens texter och ka-
raktärer och så ofta som Gunnar Eklund. 
Nu är det dags för ännu en fri tolkning, 
denna gång av »Brokiga Blads vatten«
 – en färgglad berättelse om livet och 
kärleken till konsten.
 
 Datum/tid 15, 16 april kl 12.00, 
  lunchservering 11.20
  15 april kl 18.00
  Middagsservering 17.20
  (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Av & med Gunnar Eklund
 Författare Torgny Lindgren
 Regi Bobo Lundén
 Dramaturgi Tora von Platen
 Scenografi 
 & kostym Linda Tubler
 Produktion Västerbottensteatern

IMITERA! SOLO – 
LUNCHVERSIONEN
MAGNIFIKA IMITATIONER  
SOM VÄRMER

Nu är Anders Mårtensson tillbaka med sina 
träffsäkra imitationer. Efter succéturnén med 
»Imitera!« bjuder han lunch- och middagspu-
bliken i Umeå på en uppdaterad lunchteater-
version med både gamla och nya figurer och 
vässade texter. Tommy Körberg, Cornelis, 
Lasse Berghagen är några av de som gestal-
tas med både humor, allvar och med glimten 
i ögat – ibland kusligt likt. Så varför nöja sig 
med en eller ett par stjärnor under en kväll 
när du under loppet av knappt en timme kan 
få möta 25–30 stycken?

 Datum/tid 13, 14 maj kl 12.00, 
  lunchservering 11.20
  13 maj kl 18.00
  Middagsservering 17.20
  (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Av & med Anders Mårtensson

TEATER  

+ VARMRÄTT,  

SALLAD, BRÖD, KAFFE, 

CHOKLADBIT  

220–240 KR

KVINNORKAN
OM KVINNOGÖRA OCH SUPERKRAFTER

PRESSKLIPP: 

»KvinnORKAn« ömsom 
bränner, ömsom stam-
par, ömsom värmer.« 

NORRAN

PRESSKLIPP: 

»Gestaltningen av Körberg var magnifik!« 
ALEKURIREN

»Likheten är slående« 
GT

»Minnesvärda imitationer som värmer 
rakt in i hjärtat! Cornelis är klockren!«

FOLKBLADET

VEMODIGA VULKANUTBROTT
FAVORIT I REPRIS MED SOLJA KRAPU & MULLIN MALLIN BAND 

PRESSKLIPP: 

»Musikens känslor och poesins 
betraktelser blir en utmärkt kom-
bination, som skulle hålla för mer 
än en ynka timme«

VK

Biljetterna till »Vemodiga vulkanutbrott« 
börjar ta slut. Inte konstigt med tanke på 
reaktionerna efter vårens spelningar. Svensk 
mästare i poetry slam möter Umeås eget 
 balkanband i en intim föreställning där 
dikternas kärvhet, kärlek och humor varvas 
med  romantiska sånger från Östeuropa. 
Solja  Krapu är estradpoet med intensiv scen-
närvaro. I hennes dikter får vardagens triviali-
teter belysa livets stora frågor – frusna ärtor, 
busschaufförer och lånade tröjor berättar om 
livet, kärleken och döden. Partybandet Mullin 
Mallin, som vanligtvis får bröllopsgäster att 
dansa sig svettiga framåt småtimmarna, täm-
jer i »Vemodiga vulkan utbrott« lågorna men 
behåller glöden i mötet med poesin.

 Datum/tid 21, 22 jan kl 12.00,   
  lunchservering 11.20
  21 jan 18.00, 
  Middagsservering   
  17.20 (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Av & med Solja Krapu
  Mullin Mallin

 Datum/tid 4, 5 mars kl 12.00, 
  lunchservering 11.20, 
  4 mars kl 18.00
  Middagsservering 
  17.20 (Baren är öppen)
 Längd ca 1 tim
 Av & med Matilda Kjellmor
 Regi Lillemor Skogheden
 Dramaturgi Tora von Platen
 Scenografi 
 & kostym Linda Tubler
 Produktion Västerbottensteatern

»KvinnORKan« handlar om mormödrar, far-
mödrar och mammor. Om kampvilja, drömmar, 
tårar och skratt. I en personlig betraktelse 
reflekterar Matilda Kjellmor över sitt sociala 
arv, om kvinnors liv och historia. Med humor, 
svärta, ironi och fakta ställer hon frågan om 
vilken kunskap som är viktig att bevara? Hur 
ska man tänka och vara som modern kvinna 
på 2000-talet?  Västerbottens-Kuriren skrev: 
»Kjellmor har ur sina släktled lyckats destillera 
en rad definierande nyckelscener ur en kvinnlig 
erfarenhetssfär, som låter det lilla berätta om 
det stora i fullfärg och skärpa.« 
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UMEAJAZZSTUDIO.SE

LIVEJAZZALLTID PÅ EN TORSDAG

PÅ LEGENDARISK JAZZKLUBB

MAT & DRYCK FRÅN KL. 19 | JAZZ KL. 20 / STUDION UFH

PREMIÄR 17 JANUARI

 

Världens orättvisor gör Don 
Quijote de la Mancha galen. 
På hästen Rosinante och med 
betjänten Sancho Panza i släp-
tåg ger han sig ut på vägarna 
för att strida för de svaga och 
förtryckta. Ingen väderkvarn 
är för stor och ingen skugga 
för liten för riddaren av den 
sorgliga skepnaden och hans 
omutliga rättvisepatos. 
 Sancho Panza däremot 
är bara ute efter den stora 
belöningen; att få äga en stor ö 
där han ska bli kung. Målet är 
ära, rikedom och kärlek. Don 
Quijote drömmer om Dulcinea, 
bondflickan som hans fantasi 
förädlar till adelsdam.
Miguel de Cervantes 1600-tals-
roman har lästs av generation 
efter generation och kommit att 
bli en sådan klassiker där dess 
figurer stigit ut ur romansidorna 
och lever sina egna liv. 
 Cervantes skrev romanen 
efter att ha deltagit i kriget mot 
turkarna och suttit i fängelse 
i Alger. Vid hemkomsten till 
 Spanien fick han ingen tjänst 
och började, desillusionerad 
och romantisk, att skriva. 
 Nu gör Arabiska teatern sin 
 version av »Don Quijote« på 
 arabiska, textad till svenska. 

TEATER

DON QUIJOTE

ARABISKA TEATERN  
/ RIKSTEATERN

 Datum/tid 2 feb, kl 14.00
 Lokal Ersboda Folkets Hus
 Längd 50 min
 Biljettpris Fri entré
 Manus & 
 dramatisering Wael Kadour
 Regi Isa Aouifia 
  Helen Al-Janabi
 Scenografi 
 & kostym Wessam Darweash
 Ljusdesign Maher Harbesh
 Medverkande Ibraheem Manaem
  Yazan Alqaq
  Helen Al-Janabi
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studieförbundet Bilda

Familjeföreställning för arabisktalande  
barn från 6 år och svensktalande barn  
från 10 år. Spelas på arabiska och textas  
till svenska.

Don Quijote 
på arabiska

Don Quijote och Sancho Panza. 
En idealist och en egoist ger 
sig ut på ett självpåtaget upp-
drag för rätt visan. Väderkvar-
nar, skuggor och fagra adels-
damer väntar dem på vägen. 
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På mindre än 10 minuter  
kan du ta del av den  

senaste forskningen inom 
medicin och hälsa. Välkomna. 

Vi bjuder på fikat!

26 JANUARI
Högt tryck i lungan — därför blir du  andfådd  

Stefan Söderberg
Värde i vården med professionell 

 utveckling!  Martin Fahlström
Störd skelettcellsaktivitet, en benhård nöt 

att knäcka  Pernilla Lundberg 

23 FEBRUARI
PMS — myter och sanningar  Marie Bixo
Träna! Hjärna?  Carl Johan Boraxbekk

Morgondagens medicin — social  samvaro  
på recept?  Ingeborg Nilsson

23 MARS
Kommunikation mellan hjärnområden  

och hjärnans återhämtning   
Paolo Medini

Tjocka hjärtan på spåret, vart är vi  
på väg?  Per Lindqvist

D-vitamin — ett sol-och-vår vitamin  
Johan Hultdin 

13 APRIL
Är det du eller jag som är förvirrad?  

Birgitta Olofsson
Slag mot huvudet  — farligt för hjärnan?  

Lars Owe Koskinen
Har du blivit fästingbiten — orolig för TBE?

Anna Överby Wernstedt

Kafé Fika, Väven plan 1. 
Klockan 13.00 och 14.00.

Året är 1890. En samekvinna 
vill förbättra betesförhållan-
dena för sin renhjord. När hon 
uppsöker slottet för att lägga 
fram sitt ärende för kungen, är 
han inte hemma. Istället träffar 
hon drottningen och en hovdam. 
Tidens syn på kön, klass och 
urfolk präglar deras möte.
 Plötsligt befinner vi oss i nutid, 
där en journalist ska intervjua 
drottningen om en utställning av 
historiska kvinnokläder. Inter-
vjun utvecklas till att handla om 
könsroller och maktfördelning, 
med referenser till en dagsak tuell 
rättslig prövning av en ren ägande 
sames sak. Situationen ändras 
dramatiskt när journalisten visar 
sig vara någon annan än hon 
utger sig för att vara.
 »Kvinnerommet« lyfter fram 
samernas situation 1890 och 
idag. Omvärldens syn på   samerna 
har förändrats genom åren, de 
har betraktats som exotiska och 
enfaldiga, som ett primitivt folk 
med stora magiska förmågor. I 
föreställningen ställs frågan om 
tidens  förändrade synsätt har 
hjälpt eller försvårat samernas 
förhandlingar om rätten till land 
och vatten. Vilken roll har kvin-
norna haft i denna utveckling?

TEATER

KVINNE- 
ROMMET

SÁMI NAŠUNÁLATEÁHTER 
BEAIVVÁŠ

 Datum/tid 11 feb kl 18.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 70 min 
 Biljettpris  240 kr, Scenpass, 
  medlem, stud, ungd 160 kr
 Biljetter  från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen, Väven
 Manus Sven Henriksen
 Regi 
 & scenografi Mette Brantzeg 
 Kostym  Anne Berit Anti  
 Ljusdesign Bernt Morten Bongo 
 Musik Elle Marja Eira 
 Medverkande Anitta Suikkari
  Anja Saiva Bongo Bjørnstad
  Sarakka Gaup
 Arrangör Sámi Našunálateáhter  
  Beaivváš
  Såhkie Umeå Sameförening
  Umeå Teaterförening

Föreställningen spelas på nordsamiska 
och textas till norska.

Drottningmöten 
om rätten till land 
och vatten

En politisk och poetisk fabel. En komisk och burlesk
föreställning, men också djupt allvarlig. Sámi Našunálateáhter 
Beaivváš »Kvinnerommet« bygger på historiska fakta 
och dagsaktuella händelser. 
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www.vaven.se
www.umea.se/barnkultur

Kulturtips för barn och unga
Kommissarie Gordon 
Teater Pero
Söndag 12 maj kl. 14.00
Vävenscenen

Kommissarie Gordon är en livsnjutare och har en all-
deles egen vision: I den bästa av världar händer just 
ingenting. Där finns inga tjuvar och inga fängelser. 
Då kan polisen äntligen ta sig en kopp te och äta en 
vaniljkaka i lugn och ro framför kaminen.

Missa inte vårens kulturfrön kl. 14.00 i Väven!
3 februari   Flocken med AKDANS
10 februari Mille och den stora stormen
17 februari Vem är var 
3 mars   Biejvve bájttá - Solen Skiner
10 mars   Skade den glade
17 mars   Barnens Littfest
31 mars   Mitt kalas med Skuggteatern
26 maj   Vem är på teater? 

©
Jonas Jörneberg

Kultur för alla!
ABF Umeåregionen

UMEÅ MUSIKSÄLLSKAP

KONSERTER VÅREN 2019
BIG MUSIC! 

UMEÅ MUSIKSÄLLSKAP OCH RENHORNEN
10 FEB. KL. 14.00 OCH 17.00 

NORRLANDSOPERAN 

DIRIGENT STEFAN ANDERSSON

PÅ PROGRAMMET
THERE´S NO BUSINESS,

ALL BY MY SELF, THE SHOW MUST GO ON, 
ITS RAINING MEN, MRS ROBINSON M.M.

BILJETTER: NORRLANDSOPERAN OCH WWW.EVENTIM.SE 

MATTEUSPASSIONEN. J S BACH
FÖR FÖRSTA GÅNGEN I UMEÅ

19 APRIL KL. 18.00 UMEÅ STADS KYRKA

DIRIGENT JONAS ÖSTLUND

SÅNGSOLISTER
SUSANNA LEVONEN, JOHAN WÅLLBERG 

OCH MATS KARLSSON
UMEÅ MUSIKSÄLLSKAP OCH ORATORIEKÖREN 

BILJETTER: BILJETTCENTRUM ELLER WWW.BILJETTCENTRUM.COM
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I denna fullfjädrade och 
 fysiska tolkning av Kafkas 
klassiker »Förvandlingen« 
undersöks vad som händer 
när familjelivets perfekta 
 fasad spricker.

Gregor Samsa vaknar upp en 
morgon och upptäcker att han 
har förvandlats till en jättelik 
insekt. Hans mamma, pappa och 
syster är utom sig. Gregor har 
varit familjens stöttepelare och 
försörjare men i sin nya skep-
nad kan han inte längre arbeta. 
Föräldrarna och systern får nu 
ta sig an jobb, hushåll och skul-
der medan det som en gång var 
deras son och bror klättrar på 
väggarna i ett förseglat pojkrum.
 Med hög igenkänningsfaktor 
och finurlig humor skapar den 
finlandssvenske koreografen, 
dansaren och regissören Carl 
Knif en originell och fysisk tolk-
ning av Kafkas absurda novell 
»Förvandlingen«. I fokus står 
inte bara Gregors, utan hela 
familjen Samsa, plågsamma 
metamorfos. Hur mycket kan ens 
nära och kära förändras innan 

TEATER / DANS

FÖRVAND- 
LINGEN

SVENSKA TEATERN I   
 HELSINGFORS / RIKSTEATERN

 Datum/tid 7 feb kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 tim 15 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen Väven
 Text Franz Kafka 
Dramatisering Christoffer Mellgren 
 Regi Carl Knif
 Scenografi Erik Salvesen
 Kostym Karoliina Koiso-Kanttila 
 Mask/peruk Pirjo Ristola 
 Medverkande Patrick Henriksen
  Misa Lommi
  Niklas Åkerfelt
  Simon Häger
  Carl Knif
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Grotteatern
  Studiefrämjandet

Föreställningen spelas på svenska i Umeå.

En makalös 
metamorfos 

vi slutar känna igen och älska 
dem? Hur långt är vi villiga att 
gå för att skydda oss mot det 
annorlunda och obekanta? Hur 
mäter vi en människas värde?
 I Knifs utsökta version är 
koreografin central. Instängd 
i sitt rum rör sig skådespelaren 
Patrick Henriksens Gregor akro-
batiskt upp och ner längs fönster 
och väggar. Skickligt balanserar 
han på möblemanget, skenbart 
klumpigt. Här är det inte orden, 
utan kroppen, som främst beskri-
ver förändringen. Tillsammans 
med skådespeleri, scenografi, 
kostym, ljus och ljud blir »För-
vandlingen« till en imponerande 
helhet.
 Kafkas surrealistiska mar-
dröm iscensattes med enorm 
framgång våren 2016 och fick 
bländande recensioner. Före-
ställningen, som dramatiserats 
av Christoffer Mellgren, gick 
för utsålda salonger på Svenska 
Teatern i Helsingfors och var 
samma år del av det högklassiga 
programmet under scenfestivalen 
Tammerfors Teatersommar.

PRESSKLIPP:

»Carl Knifs koreografi är utsökt, full av 
snillrika detaljer, och njutningsfull som 
helhet.«

HUFVUDSTADSBLADET

»Förvandlingen är närapå en fulländad 
föreställning«

NY TID

»Faktum är att jag sällan sett en mer 
drabbande tolkning«

SVENSKA YLE

»Det fysiska uttrycket och den 
genomarbetade visuella helheten 
imponerar.«

VÄSTRA NYLAND



12 VÅREN 2019

William Kentridge / The Refusal of Time  t.o.m. 17 mars
Entangle / Konst och fysik  t.o.m. 7 april
Angela Ferreira / Pan African Unity Mural  t.o.m. 19 maj
Årets svenska bilderbok  15 mars – 8 september
Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen  12 april – 15 september
Konsthögskolans avgångsutställning  3 – 19 maj
Animal / Mellan arter och existenser  14 juni – 20 oktober

           VÅR / SOMMAR 2019. FRI ENTRÉ
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TEATER

SPRING, UJE 
SPRING SOLO

FIFTI

 Datum 14 februari
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 80 min
 Biljettpris 240 kr, Scenpass 205 kr, 
  medlem 205 kr, stud 205 kr,  
  ungd 205 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Av & med Uje Brandelius
 Regi Per Wernolf
  Uje Brandelius
 Scenografi Marika Åkerblom
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Kulturföreningen Humlan
  

PRESSKLIPP OM POPMUSIK-
FÖRESTÄLLNINGEN 

»Den här lilla föreställningen är nog det 
finaste man kan se på en scen just nu. 
Den borde skickas ut i landet, eller kan-
ske 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 Sigtuna-
gatan 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

»En osannolikt bra föreställning som är 
rolig, sorglig och resonerande om vart 
annat.«

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Uje Brandelius
 – nu tätare, närmare

Han gjorde succé med sin självbiografiska popmusikföreställning »Spring, Uje, spring«, 
om livets oväntade vändningar 2017.  Nu är han tillbaka med den intimare soloversionen.

När Doktor Kosmos frontfigur 
Uje Brandelius släppte sin första 
soloplatta »Spring, Uje, spring« 
hösten 2015 var han ovetande 
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 Parkinsons 
sjukdom och den nya skivan med 
poppig diskbänks realism fick 
plötsligt en helt annan relevans. 
Mellan textraderna om varda-
gen 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 vårdtypiska blå 
skoskydd, greppar Uje Brande-
lius 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 startades 
under tidigt 90-tal. 



14 VÅREN 2019

Poesi på Väven

www.vaven.se
www.umea.se/kultur

Njut av en vår i Väven som är fylld av poesi i alla dess former. Ta del av våra om-
tyckta poesisöndagar med lokala och nationella poeter, fira världspoesidagen 
med oss eller varför inte stå på scen själv under evenemanget Dina ord. 
Oavsett vad du väljer så är du hjärtligt välkommen.

Söndag 3 mars kl. 15.00
Vävenscenen

”Jag tvingades lämna mitt land på grund av or-
den och nu, i det nya landet har jag blivit invald i 
Akademien tack vare orden.”

Välkommen till ett spännande samtal om poe-
si, identitet och tillhörighet. På scenen står Jila 
Mossaed, prisbelönt poet invald i Svenska Aka-
demien och Yukiko Duke kulturjournalist, förfat-
tare och översättare.

Fredag 29 mars kl. 19.00
Vävenscenen
 
Bob Hansson är en av Sveriges mest älskade 
poeter, och nu turnerar han med sin inspiratio-
nal-stand-up-föreställning om lattevispar och 
konsten att älska livet. En föreställning då allt kan 
gå fel i en värld som gör just det, men ändå lyckas 
vara obegripligt vacker flera gånger om dagen.

Biljetter till båda föreställningarna köps via Tick-
ster.com samt Kulturreceptionen, plan 3, Väven. 
Läs mer om allt som händer i Väven i vår på 
vaven.se och i vårt tryckta program.

Jila Mossaed och Yukiko Duke Bob Hansson
Kan vi vara snälla nu för sen dör vi faktiskt

©
H

enrik Folkesson
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100 år av kvinnlig rösträtt. 
2019 firar Riksteatern Elin 
Wägners och andra före-
gångares framgångar med 
tårta och ställer sig samtidigt 
 frågan: Vad ringer väckar-
klockorna för idag? 

2019 är det 100 år sedan 
 Sveriges riksdag beslutade om 
kvinnlig rösträtt och två år 
senare, 1921, blev beslutet verk-
lighet då både män och kvinnor 
fick rösta i riksdagsvalet. 
 – Vi behöver verkligen fira 
stora framgångar vi haft för 
mänsklighetens befrielse, säger 
regissören Maria Löfgren.
 Våren 2019 ger sig »Väckar-
klocka, jubileumsversionen« ut 
på vägarna i Sverige med tårtor, 
ballonger, mikrofoner, pärmar 

TEATER

VÄCKAR-
KLOCKA,  
JUBILEUMS-
VERSIONEN

RIKSTEATERN

 Datum 20 februari
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 2 tim 30 min inkl paus
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Manus Katarina Bonnevier
  Gunilla Edemo
 Regi Maria Löfgren
 Scenograf 
 & kostym Fridjon Rafnsson 
 Ljusdesign Patrik Bogårdh 
 Kompositör 
 & ljuddesign Fredrik Söderberg
 Koreografi Dorte Olesen
 Mask Anna Olofson
 Medverkande Marika Holmström
  Maryam Nikandish
  Anna Sise
  Henrietta Wallberg
 Arrangör Umeå Teaterförening
  ABF

Leve rösträtten     
 – 100 år!

och skrivmaskiner i bagaget. 
Pjäsen har lånat sin titel från 
Elin Wägners bok »Väckar-
klocka« från 1941. 
 – Vad är en väckarklocka? Vad 
är en ringsignal? En ringsignal 
tänker jag är när nånting går 
igång i mig, nånting som berör 
min inre själ och som gör att jag 
vill berätta något, säger Maria 
Löfgren. 
 Wägners bok är en debatte-
ran de essä om begynnande 
miljö förstöring som kretsar kring 
begreppen kvinna, jord och fred. 
Hon var tre decennier före sin tid 
och boken bemöttes med negativ 
kritik. När andra utgåvan kom 
1978 hade utvecklingen hunnit 
i fatt Wägner.
 I Riksteaterns uppsätt-
ning kommer rösträttskämpen 
Wägner på besök från det tidiga 

1900-talet till dagens Sve-
rige. Hon kommer för att fira 
100-årsjubileet av den kvinnliga 
rösträtten och för att få höra 
vilka frågor som engagerar i 
samhället idag. Pjäsen utspe-
lar sig i en återvinningscentral 
bland blommiga blusar, byrå-
kratkostymer, yogamysbyxor och 
arbetarskjortor. Det blir både 
ett tillfälle att fira framgångar 
och att sörja det som ännu inte 
uppnåtts.
 Uppsättningen utgår från 
Wägners »Väckarklocka« men 
den bygger också på nutida 
berättelser som samlats in från 
hela Sverige i vår tid. Föreställ-
ningen är en del av Riksteaterns 
långsiktiga satsning Demokra-
tins gränser. 

ELIN WÄGNER (1882–1949), 
journalist, författare, samhällsdebat-
tör och feminist. Hon brukar räknas 
till tiotalsförfattarna och hon ingick 
i Fogelstadgruppen. Mest känd har hon 
blivit för sitt engagemang för kvinnlig 
rösträtt. Utöver jämställdhetsfrågan 
engagerade hon sig tidigt i freds- och 
miljöfrågorna. Hon var med och 
grundade Rädda Barnen år 1919. 
Wägner blev ledamot av Samfundet 
De Nio 1937 och av Svenska Akade-
mien 1944. Hon var verksam som 
 skribent vid Tide varvet (1923–1936). 
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En nyskapad 
opera med 

urpremiär i Umeå

Huvudsponsorer

Vi – en okänd opera av Bach?

Ett storslaget allkonstverk baserat på musik av Johann 
Sebastian Bach. Med dansare, operasångare, kör och 

Norrlandsoperans symfoniorkester.

Spelperiod: 14–23 mars

Krydda din upplevelse med en specialkomponerad 
middag för två på restaurang Elektra!

Biljetter:
norrlandsoperan.se
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Visionären och orgeldrott-
ningen Anna von Hausswolff 
har de senaste åren turnerat 
världen runt, både själv  
och med andra artister. 
I december såg vi henne 
göra succé på Nobelfesten.

Med orgeln som signum och sin 
uttrycksfulla röst har Anna von 
Hausswolff etablerat sig som 
en av de mest kompromisslösa 
svenska artisterna av i dag. 
Hon fick sitt stora genom-
brott 2009 när hon fyllde 
Annedalskyrkan i hemstaden 
Göteborg till brädden under 
musikfestivalen Way Out West. 
Året därpå släppte hon sin 
första skiva »Singing from the 

MUSIK

ANNA VON  
HAUSSWOLFF

LUGER

 Datum 24 februari
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen 
  OBS! Ståplats, endast 
  sittplats på balkong 
 Biljettpris 295 kr, Scenpass 255 kr,  
  stud 255 kr, medlem 255 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Av & med Anna von Hausswolff
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Kulturföreningen Humlan

Orädd Hausswolff 
omfamnar mörkret

Grave«, ett album som hyllades 
av en enig kritikerkår.
 Med en imponerande själv-
klarhet utmanar Anna von 
Hausswolff alla musikaliska 
konventioner och har sedan 
debuten 2010 mejslat ut sin 
egen genre. Storslagna ljud-
landskap och mörk dramatik är 
centrala delar av hennes egen-
sinniga universum som hittills 
rymmer fyra album.
 2015 kom hennes tredje skiva, 
»The Miraculous«, som spelades 
in i Studio Acusticum i Piteå 
på Sveriges största konserthus-
orgel, niotusen pipor stark. Med 
ett lika imponerande instrument 
till hjälp gjordes den efterläng-
tade uppföljaren »Dead Magic« 
i mars 2018. Detta helgjutna 

epos spelades in i den majestäti-
ska Marmorkirken i Köpenhamn 
på katedralens 1900-talsorgel. 
Produktionen gjordes av ame-
rikanske producenten Randall 
Dunn, känd för sina samarbeten 
med band som Sunn O))), Earth 
och Wolves in the Throne Room.
 I den fem låtar långa svit som 
»Dead Magic« utgör tillåter 
sig Anna von Hausswolff att 
fullkomligt omfamna mörkrets 
klanger. Här tänjer hon sin röst 
till det yttersta, hon ömsom 
sjunger, gnyr och vrålar, och 
 bygger på det sättet upp ett 
 suggestivt vackert ljudverk.
 Med skivans sorgesånger 
i ryggen åker hon nu på turné 
och gör ett stopp i Umeå 
24 februari.
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UMEÅ/UBMEJE
21-24 FEB
2019

TZEITEL i
LOOPTOK CIRKUS   

iSUSANNE LUNDENG &
NILS-OLAV JOHANSENi

RHYTHMANIA iENKEL i
SOUSOU & MAHER CISSOKO

MARJA-LIISA ORGELSUITE 
iYE BANISHED PRIVATEERS i 

SHANTALA SUBRAMANYAM
iABELLIS MAGISKA TEATERi 
iTRIO KATASTROFA iARNE 

FORSÉNiEKO BANG BANG
iFÅRFIOLERNA iELIN JONSSON

iBURMAN/BERGGREN iPATINAi
THE BURNSTEIN ORCHESTRA 

iMARIA JONSSON & 
DANIEL PETTERSSON 

... och många fler!

BILJETTCENTRUM.COMiUMEFOLK.COM

VÅRENS PROGRAM
21 januari 
ORDENSHUSET

15 februari 
NORRLANDSOPERAN

21-24 februari
UMEÅ FOLKETS HUS

23 mars 
KAFÉ STATION

13 april 
KAFÉ STATION

11 maj 
KAFÉ STATION

16 maj 
VÄVENSCENEN

Unga Folkdansare i Umeå – terminsstart
DANS

Lena Jonsson Trio
KONSERT OCH DANS

Umefolk 2019
FOLKMUSIKFESTIVAL

KAJA
KONSERT OCH DANS

RIM
KONSERT OCH DANS

Ian Carr & Niklas Roswall
KONSERT OCH DANS

Nationalparken
KONSERT

www.umeafolkmusik.se 
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Profilteaterns ungdomsföreställning 
är en balansgång med skridskoskydden 
på  genom 80-talets populär kultur. 
Kladdig kajal, hårdsprejade 
kalufser och en svartrockande
 James Bond on ice 
– allt genom tioåriga 
Ziggys ögon. 

TEATER

ZIGGY OCH IS- 
PRINSESSAN

PROFILTEATERN

 Datum/tid 8–9 mars kl 19.00, 
  12–13 april kl 19.00
 Lokal Profilteatern, Umestan
 Pris 150 kr, Scenpass 120 kr, 
  stud 120 kr, barn/ungd
  upp till 18 år  80 kr  
 Biljetter Biljettcentrum 090-13 31 80
  Biljettcentrum.com
 Längd ca 1 tim
 Manus Linda Wincent 
 Regi Elin Skärstrand 
 Scenografi 
 & kostym Ulla Karlsson 
 Musik 
 & ljuddesign Foad Arbabi 
 Ljusdesign Daniel Rudstedt 
 Attribut 
 & rekvisita Jacob Petersson 
 Teknik & 
 konstruktion Martin Ogland 
 Medverkande Tobias Morin
  Lisa Nilsson
  Sara Ribbenstedt
 Arrangör Profilteatern

Livet genom 
Ziggys ögon

TEATER

RÄKNA  
MED MORD

PROFILTEATERN

 Datum 22–23 februari, 16 mars
 Tid kl. 19.00
 Lokal Mimersalen, 
  Elite Hotel Mimer
 Pris 695 kr, inkl trerätters  
  middag och föreställning. 
  Pris exkl. dryck.
 Biljetter 
 och meny Biljettcentrum.com
  090-13 31 80
  Biljettcentrum.com
 Längd ca 3 timmar, inklusive 
  trerätters middag
 Arrangör Profilteatern 
  Elite Hotel Mimer

Profilteaterns populära och 
interaktiva mord till bords-
koncept fortsätter på Elite 
Hotel Mimer i Umeå även i vår. 
Spelscenerna sker under en tre-
rättersmiddag och avslutas med 
att du och dina bordsgrannar 
själva får vara med och lista ut 
vad som egentligen hänt. Besök 
profilteatern.se för att läsa mer 
om »Räkna med mord«.

Mera 
mord-
till-
bords

Tioåriga Ziggy bor tillsammans 
med mamma, pappa och sin 
storasyster Lula. Farsan röker och 
samlar kastanjer, mamma reser i 
jobbet mest hela tiden. Storasyster 
Lula tränar, pluggar och stör sig 
på Ziggy som lyssnar på the Cure 
och tittar på James Bond-filmer. 
En dag ramlar filmkaraktären 
Isprinsessan ut ur teven och in i 

Ziggys rum och liv. De blir vänner 
och tillsammans försöker de lista 
ut hur de ska få ordning på famil-
jen. Men varför är Isprinsessan så 
förbluffande lik farsan?
 Vad kan 80-talets populärkul-
tur säga om en ganska typisk och 
bökig familj av idag? I Profiltea-
terns »Ziggy och Isprinsessan« 
finns den vardagliga svärtan såväl 

som den totala utlevelsen till The 
Cure och James Bond. Med rök, 
videoprojektioner, musik, humor 
och fantasi bjuds publiken på en 
livsbejakande berättelse. Pjäsen 
är nyskriven av dramatikern 
Linda Wincent och riktar sig till 
barn från 11 år. 
 Urpremiär 8 mars på 
 Profilteatern.
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Musik  
med riktigt 
högt i tak.
Varje vecka. Alltid i gudstjänst.  
Ibland som välrepeterade mästerverk.  
Nästan alltid gratis.

Missa inte kommande konserter.  
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

www.svenskakyrkan.se/umea/musik

HOUSE OF METAL 
1–2 MARS
Tvådagars metalfestival på 
Umeå Folkets Hus som är inne 
på sitt trettonde år. På tre scener 
uppträder cirka 20 band från 
Sverige och övriga världen.  
I år gästas festivalen bl a av Ross 
the Boss, Clawfinger och At the 
Gates. 18-års gräns.
houseofmetal.se

Ebba Witt-Brattström berättar 
om »Novellisten Alfhild Agrell« 
och Stina Ekblad ger oss smak-
prov ur boken »Noveller« som 
just kommit ut på Atrium Förlag. 
Alfhild Agrell har de senaste åren 
fått ett uppsving framförallt som 
dramatiker. Nu har turen kommit 
till hennes noveller. Vänta inte 
med att köpa biljetter till en av 
vårens absoluta höjdpunkter – 
Littfest 14–16 mars för de brukar 
ta slut. Programpunkten »Novel-
listen Alfhild Agrell« arrangeras 
av Littfest, Atrium Förlag, Umeå 
Teaterförening, ABF Västerbotten, 
UCGS och Institutionen för kul-
tur- och medievetenskaper (Umeå 
universitet) och går av stapeln på 
Studion, lördagen den 16 mars 
kl 12–12.45. För mer info se 
littfest.se och i Rajden om Alfhild 
Agrell sid 39.

Anna Öberg har kallats pionjär inom folkdansen. Umefolk och 
Umeå Teaterförening är stolta att kunna presentera »Rhythma-
nia« som hon gör tillsammans med musikern Anders Löfberg 
på Studion,  fredagen den 22 februari kl 17.00. Verket är en 
koreo grafisk resa där konstnärliga och personliga risktaganden 
står i fokus. En upplevelse där dansen och musiken utmanar 
varandra. Hela tiden på gränsen, hela tiden nära att tappa 
balansen.
 »Utan musik ingen dans, och utan dans – inte heller någon 
musik.« Så inledde juryn motiveringen när Anna Öberg fick det 
nyinstiftade priset »Årets Dans« på Folk- och världsmusikgalan 
2017. För mer info: umefolk.umeafolkmusik.se

LOOPTOK CIRKUS FEAT. MAJA   
LÅNGBACKA PÅ UMEFOLK
Musiken från »Knitting Peace«, »Border«s, »Limits« 
plus nytt  material, med cirkusartister från Cirkus Cirkör.
 En unik scenupplevelse med musiken i fokus och cirkuskon-
ster i världsklass – Detta är Samuels dröm om en ny konsert-
form med cirkus, action och sound – förgyllt av Maja Lång-
backas underbara sång. Idun, 23 februari kl 23.00. För mer 
info: umefolk.umeafolkmusik.se

HÅLL UTKIK  
– ELDFESTEN  
ÄR PÅ GÅNG
Eldfesten kommer att 
visas live på bio 19 mars. 
För mer info: 
umeateaterforening.se

FOLKDANS SOM BRYTER 
NY MARK PÅ UMEFOLK

STJÄRNDUO PRE-
SENTERAR AGRELL 
PÅ LITTFEST

NOTISER
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Ann Petrén som självupptagen 
mamma, slagfärdig, arrogant 
och hjälplös. Frida Westerdahl 
som dottern som kämpar – 
mot cancern och med att nå 
fram till modern. 
 I Björn Runges drastiskt  
komiska pjäs utgår han från 
sina egna erfarenheter av 
s jukdomen. 

Claire är 74 år, frånskild och 
isolerad i sin rullstol i den trånga 
lägenhet hon kallar »fågelhol-
ken«. Miriam, hennes dotter, är 
en 43-årig teaterregissör som 
upplever att kollegorna, istället 
för att stötta henne, hugger likt 
hungriga vargar. 
 Claire har opererat höften, 
Miriam har cancer.
 Regissören och dramatikern 
Björn Runges pjäs, som delvis 

TEATER

JAG ÄR EN 
ANNAN NU

KULTURHUSET STADSTEATERN 
 / RIKSTEATERN

 Datum 1 mars
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 timme, 15 min
 Biljettpris 240 kr, Scenpass 195 kr, 
  stud 195 kr, ungd 120 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Manus & regi Björn Runge 
 Scenografi 
 & kostym Annika Nieminen Bromberg
 Ljus Max Mitle
 Mask Maria Reis
 Musik Linda Spjut 
 Animationer Heléne Berg 
 Medverkande Ann Petrén
  Frida Westerdahl
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Ann Petrén blandar brutal humor med 
maktlöshet« […] »Nedtonat, men med 
en laddad, rak och koncentrerad kontakt 
med  publiken« […] »Runges text och 
uppsättning glider skickligt mellan svart 
humor, råhet och ångest«

SVENSKA DAGBLADET

»Ann Petrén gestaltar fenomenalt 
 rollens vimsiga sätt« 

AFTONBLADET

»Magnifik och lurig« 
EXPRESSEN 

»En uppvisning i intuition« 
DAGENS NYHETER

»… ett rungande litet underverk«
EXPRESSEN

Mor- och 
dotterdrama  

utgår från hans egna erfaren-
heter av cancer, beskriver rela-
tionen mellan en självupptagen 
mamma och hennes dotter. På 
väg till och från behandlingen 
på sjukhuset tittar Miriam förbi 
hos Claire som mest pratar om 
sig själv – kanske som ett sätt 
att hålla paniken borta? Hon 
pratar om sitt liv, sin ålder, om 
att sluta röka.
 Dotterns sjukdom vill hon inte 
ta in, Miriams cancer blir en 
parentes. 
 Men Miriam vill både leva och 
nå fram till modern, innan det är 
för sent. Deras möten kommer så 
småningom förändra relationen 
på djupet. 
 Trots sitt mörka tema är 
pjäsen både livsbejakande och 
humoristisk: 
 – En av Björn Runges 
talanger är att skriva väldigt 
drastisk, komisk dialog mitt        

i ett väldigt mörkt landskap  
som den här pjäsen utspelar sig 
i. Livet är ju komiskt även när 
det är svårt, säger Ann Petrén 
som spelar Claire. 
 Hon har samarbetat med 
Björn Runge flera gånger tidi-
gare och bland annat vunnit två 
guldbaggar för sina roller i hans 
filmer »Om jag vänder mig om« 
och »Happy End«. Björn Runge 
vann själv två guldbaggar för 
den förstnämnda. 
 Miriam spelas av Frida 
Westerdahl som synts i flera 
tv-serier, filmer och i ett flertal 
roller på både Dramaten och 
Kulturhuset Stadsteatern i 
Stockholm. Svenska Dagbladets 
recensent utnämnde henne till 
»allra roligast« i Jonas Gardell-
musikalen »Livet är en schla-
ger« där hon gjorde »mördande 
parodiska schlagersånger ska(n) 
Sabina«.

– MED DRASTISK HUMOR 
OCH STORT SKÅDESPELERI
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UPPLEV NÅGRA FÖRTROLLANDE KVÄLLAR MED
DIREKTSÄND OPERA FRÅN THE MET I NEW YORK
Njut av dramat, världsartisterna och spänningen live från ett av världens främsta operahus, The Metropolitan 
Opera. Under flertalet kvällar presenterar vi mästerverk i vår salong, Miklagård. Gör upplevelsen fulländad 
med ett smakfullt restaurangbesök på TC innan föreställningen.

       MIKLAGÅRD. 11 MAJ 2019 KL 18.00

KARMELITSYSTRARNA

Läs mer på www.umeafolketshus.se eller ring oss på 090-15 62 00.
Föreställningarna sker i samarbete med Umeå Teaterförening.
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KARMELITSYSTRARNA
FRANCIS POULENC 11 MAJ KL 18.00

Poulencs opera »Karmelitsystrarna« bygger på verkliga händelser 
under franska revolutionens skräckvälde. I Mets uppsättning av detta 
mästerverk om tro och martyrskap gör Isabel Leonard den unga 
novisen Blanche de La Force, mot finska Met-legenden Karita Mat-
tila som första priorinnan. Blanche är dotter till en markis och novis 
i karmelitklostret. Under revolutionen anfalls klostret och nunnorna 
fördrivs. Blanche flyr till faderns slott, men det är nedbränt och 
fadern avrättad. Hon förklär sig till bondflicka för att överleva och 
när hon får höra att de andra nunnorna dömts till döden beger hon 
sig till avrättningsplatsen. 

DIRIGENT: Yannick Nézet-Séguin 
REGI: John Dexter 
SCENOGRAFI: David Reppa 
KOSTYM: Jane Greenwood 
LJUSSÄTTNING: Gil Wechsler 

Storslagen 
opera i närbild

Operavårens Met live på bio bjuder på några av världens 
främsta sångare och på kvinnoöden i närbild. Mästerverk 
av bland annat Wagner, Donizetti, Bizet. En vår fylld av 
förtärande passion, våld och svartsjuka. Men också av 
spirande kärlek, självuppoffring och martyrskap. 

ADRIANA  
LECOUVREUR 
FRANCESCO CILEA 

12 JANUARI KL 19.00

Anna Netrebko sjunger för 
första gången på Met titel-
rollen i »Adriana Lecouvreur«. 
Operan handlar om den stora 
1700-talsskådespelerskan 
Adriana Lecouvreur som blir kär 
i krigarhjälten Maurizio, spelad 
av Piotr Beczała. Handlingen är 
delvis förlagd till en fungerande 
kopia av en barockteater.  
DIRIGENT: Gianandrea Noseda 
REGI: Sir David McVicar 
SCENOGRAFI: Charles Edwards 
KOSTYM: Brigitte Reiffenstuel 
I ROLLERNA: Adriana Lecouvreur (Anna 
Netrebko), Prinsessan av Bouillon (Anita 
Rachvelishvili), Maurizio (Piotr Beczała), 
Abotten (Carlo Bosi), Michonnet 
(Ambrogio Maestri), Prinsen av Boullion 
(Maurizio Muraro)
Föreställningen textas på svenska
BERÄKNAD LÄNGD: 3 tim 55 min inkl paus 

CARMEN
GEORGES BIZET

2 FEBRUARI KL 19.00

Bizets »Carmen« är en av värl-
dens mest älskade operor och en 
stor favorit på Mets repertoar. 
Carmen vill ha både kärlek och 
frihet men resultatet blir förtä-
rande passion, svartsjuka och 
död.  Regissör Sir Richard Eyre, 
beskriver operan och uppsätt-
ningen: »Carmen handlar om 
sex, våld och rasism – och dessas 
oundvikliga följd: frihet. Operan 
är ett av de oomtvistade stora 
konstverken. Den är sexig, i alla 
avseenden. Och jag tycker att det 
ska vara chockerande.«

DIRIGENT: Louis Langrée 
REGI: Sir Richard Eyre 
SCENOGRAFI & KOSTYM: Rob Howell 
I ROLLERNA: Carmen (Clémentine 
Margaine), Micaëla (Aleksandra Kurzak), 
Don José (Roberto Alagna), Escamillo 
(Alexander Vinogradov)
Föreställningen textas på svenska
BERÄKNAD LÄNGD: 3 tim 41 min inkl paus 
 

REGEMENTETS 
DOTTER
GAETANO DONIZETTI

3 MARS KL 15.00

Stjärnskottet Pretty Yende är 
tillbaka i »Regementets dotter« 
efter succén i »Kärleksdrycken« 
2017. Hon gör rollen som Marie 
som uppfostrats av ett franskt 
regemente sedan hon var ett 
barn. Efter förvecklingar visar 
det sig att hon har ett adligt 
påbrå och trots att hennes 
älskade är av enkel härkomst 
och från fiendeland får hon 
till slut sin stora kärlek. Bel 
Canto- stjärnorna Pretty Yende 
och Javier Camarena skapar 
tillsammans en festföreställning 
av vokala fyrverkerier. 

DIRIGENT: Enrique Mazzola 
REGI: Laurent Pelly 
SCENOGRAFI: Chantal Thomas 
KOSTYM: Laurent Pelly
I ROLLERNA: Marie (Pretty Yende), 
Tonio (Javier Camarena), Markisinnan 
av Berkenfield (Stephanie Blythe), 
Sulpice (Maurizio Muraro)
Föreställningen textas på svenska
BERÄKNAD LÄNGD: 2 tim 55 min inkl paus 

VALKYRIAN
RICKARD WAGNER

30 MARS KL 17.00

Musiken i »Valkyrian« räknas 
till den vackraste i Wagners 
mäktiga opera-cykel »Nibelung-
ens ring«. Operan utgör andra 
delen och dess namn anspelar på 
dess huvudkaraktär Brünnhilde.
I Mets uppsättning görs rollen 
som krigsgudinnan av sopranen 
Christine Goerke.  Som publik 
får man vänta till den andra 
akten innan Brünnhilde gör 
entré, då den första akten ägnas 
åt den spirande kärleken mellan 
Siegmund och Sieglinde, som 
här sjungs av Stuart Skelton och 
Eva-Maria Westbroek. 

DIRIGENT: Philippe Jordan 
REGI: Robert Lepage 
SCENOGRAFI: Carl Fillion 
KOSTYM: François St-Aubin 
I ROLLERNA: Brünnhilde (Christine Goerke), 
Sieglinde (Eva-Maria Westbroek), Siegmund 
(Stuart Skelton), Fricka (Jamie Barton), 
Wotan (Greer Grimsley), Hunding 
(Günther Groissböck)
Föreställningen textas på svenska
BERÄKNAD LÄNGD: 5 tim 20 min inkl pauser

LOKAL:
MIKLAGÅRD, 

UMEÅ 
FOLKETS 

HUS

BILJETTPRIS: 275 kr, Scenpass 
eller medlem i Norrlands operans 
vänner 235 kr, student 190 kr. 
Priset inkluderar kaffe med 
kaka. Fri garderob.
FÖRKÖP: Biljettcentrum.com
Biljetter som köps på plats 
inför föreställningen 300 kr
ARRANGÖR: Umeå Folkets Hus, 
Norrlandsoperans vänner 
& Umeå Teaterförening

I ROLLERNA: Blanche de la Force (Isabel Leonard), 
Mm Lidoine (Adrianne Pieczonka), Constance (Erin 
Morley), Mère Marie (Karen Cargill), Första priorin-
nan (Karita Mattila), Chevalier de la Force (David 
Portillo), Markis de la Force (Dwayne Croft)
Föreställningen textas på svenska
BERÄKNAD LÄNGD: 3 tim 29 min inkl paus



JANUARI
LÖR  12 ADRIANA LECOUVREUR

Met live på bio
Lokal: Miklagård, Umeå FH s.23

ONS  16 DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: A3 Arena s. 4

TOR  17 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

MÅN  21 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
Vemodiga vulkanutbrott 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

UNGA FOLKDANSARE I UMEÅ
Terminstart
Lokal: Ordenshuset s. 18

TIS  22 LUNCHTEATER
Vemodiga vulkanutbrott 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

TOR  24 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  26 FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 9

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

ONS  30 ON THE CUSP 
Cullbergbaletten
Lokal: Stora scenen, Norrlandsoperan s. 5

DANSMINGEL
Lokal: Norrlandsoperans foajé s. 4 

VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

TOR  31 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FEBRUARI
FRE  1 BREVET OCH BARBARA

Tanteatern
Lokal: Tantteatern, ÖK 34 s. 6

LÖR  2 DON QUIJOTE PÅ ARABISKA
Arabiska teatern/Riksteatern
Lokal: Ersboda Folkets Hus s. 8

CARMEN
Met live på bio
Lokal: Miklagård, Umeå FH s.23

BREVET OCH BARBARA
Tanteatern
Lokal: Tantteatern, ÖK 34 s. 6

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

SÖN  3 BREVET OCH BARBARA
Tanteatern
Lokal: Tantteatern, ÖK 34 s. 6

KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

LÖR  23 FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 9

UR RYGGSÄCKEN
Greger Ottosson
Lokal: ABFs Kulturscen på Umedalen s. 40

SÖN  24 HOTEL PARADISO
Familie Flöz
Lokal: Idun, Umeå FH s. 33

VOKALT SAKRALT
Kammarkören Sångkraft
Lokal: Mariakyrkan s. 43

ONS  27 SÄLLSKAPSRUMMET
Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 35

URINETOWN
Umeå Musikskola/Teaterprogrammet 
Midgårdsskolan
Lokal: Valhalla, Midgårdsskolan s. 40

SO SORRY
BamBam Frost/Riksteatern 
Lokal: Black Box, Norrlandsoperan s. 34

VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

TOR  28 URINETOWN
Umeå Musikskola/Teaterprogrammet 
Midgårdsskolan
Lokal: Valhalla, Midgårdsskolan s. 40

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  29 BOB HANSSON
Lokal: Vävenscenen s. 14

LÖR  30 1974 TRIBUTE TO ABBA
Lokal: Idun, Umeå FH s. 38

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum  s. 28

VALKYRIAN
Met live på bio
Lokal: Miklagård, Umeå FH s.23

SÖN  31 KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

APRIL
MÅN  1 BACKBONE

Gravity & Other Myths
Lokal: Idun, Umeå FH s. 37

ONS  3 PK-FITTAN & KLUBB FANNY
Elina du Rietz
Lokal: Studion, Umeå FH s. 36

TOR  4 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  5 SEINABO SEY
Lokal: Vävenscenen s. 38

DEMONERNAS NATT
Teater CoCo
Lokal: Folkuniversitetet s. 34

LÖR  6 PETER APELGREN   
  – IMPRO VAJSING

Lokal: Vävenscenen s. 38

SÖN  7 I HUVUDET PÅ ALFHILD AGRELL
Teater Västernorrland
Lokal: Studion, Umeå FH s. 39

DEMONERNAS NATT
Teater CoCo
Lokal: Folkuniversitetet s. 34

TIS  9 DEMONERNAS NATT
Teater CoCo
Lokal: Folkuniversitetet s. 34

ONS  10 VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

TOR  11 DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Black Box s. 4

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

DEMONERNAS NATT
Teater CoCo
Lokal: Folkuniversitetet s. 34

FRE  12 ZIGGY OCH ISPRINSESSAN
Profilteatern
Lokal: Profilteatern, Umestan s. 19

DEMONERNAS NATT
Teater CoCo
Lokal: Folkuniversitetet s. 34

LÖR  13 NATIONALTEATERNS   
  ROCKORKESTER

Lokal: Idun, Umeå FH s. 38

FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 9

DEMONERNAS NATT
Teater CoCo
Lokal: Folkuniversitetet s. 34

ZIGGY OCH ISPRINSESSAN
Profilteatern
Lokal: Profilteatern, Umestan s. 19

RIM
Konsert och dans
Lokal: Kafé Station s. 18

MÅN  15 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
När prinsen kom till byn 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

TIS  16 LUNCHTEATER
När prinsen kom till byn 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

FRE  19 MATTEUSPASSIONEN
Umeå Musiksällskap & Oratoriekören
Lokal: Umeå Stads Kyrka s. 10

ONS  24 VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

TOR  25 DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Black Box s. 4

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

SÖN  24 ANNA VON HAUSSWOLFF
Lokal: Vävenscenen s. 17

ONS  27 VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Black Box s. 4

TOR  28 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

MARS
FRE  1 JAG ÄR EN ANNAN NU

Kulturhuset Stadsteatern/Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 21

HOUSE OF METAL 1–2 MARS
Lokal: Umeå Folkets Hus s. 20

LÖR  2 SAMISK VECKA 20 ÅR
2–10 mars i Umeå s. 27

TOMAS ANDERSSON WIJ
Lokal: Stadskyrkan, Umeå s. 38

DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Studioscenen s. 4

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

EN VINTERSAGA
Grotteatern
Lokal: Kulturhuset Klossen, Ålidhem s. 40

SÖN  3 JILA MOSSAED   
  OCH YUKIKO DUKE

Lokal: Vävenscenen s. 14

EN VINTERSAGA
Grotteatern
Lokal: Kulturhuset Klossen, Ålidhem s. 40

KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

REGEMENTETS DOTTER
Met live på bio
Lokal: Miklagård, Umeå FH s.23

MÅN  4 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
KvinnORKan 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

TIS  5 LUNCHTEATER
KvinnORKan 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

ONS  6 KÅLDOLMAR OCH KALSIPPER
Norrbottensteatern
Lokal: Vävenscenen s. 29

TOR  7 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

CIRKEL AV ASKA
Giron Sámi Teáhter
Lokal: Vävenscenen s. 26

FRE  8 LOLA MED TOMMY KÖRBERG
Lokal: Idun, Umeå FH s. 30

ISÁK
Lokal: Studion, Umeå FH s. 27

TENORER FRÅN SARDINIEN
Lokal: Kultur på campus s. 26

ZIGGY OCH ISPRINSESSAN
Profilteatern
Lokal: Profilteatern, Umestan s. 19

LÖR  9 24 TIMMAR SVART KVINNA
Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 31

TENORER FRÅN SARDINIEN
Lokal: Tältkåtan på Rådhustorget s. 26

ZIGGY OCH ISPRINSESSAN
Profilteatern
Lokal: Profilteatern, Umestan s. 19

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

SÖN  10 KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

ONS  13 VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

TOR  14 VI – EN OKÄND OPERA   
  AV BACH?

Spelperiod 14-23 mars
Norrlandsoperan
Lokal: Stora Scen, Norrlandsoperan s. 16

LITTFEST 14–16 MARS
Lokal: Umeå Folkets Hus o s v  s. 20

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  15 THOMAS ANDERSSON   
  & GREGER OTTOSSON

Samtal och samspel
Lokal: ABFs Kulturscen på Umedalen s. 40

LÖR  16 SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

SÖN  17 KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

TIS  19 ELDFESTEN LIVE PÅ BIO
Lokal: Meddelas senare s. 20

ONS  20 RADIO [VERKSTAN]  
  SYMFONIKERNA

Fritid för alla/Kulturverket
Lokal: Vävenscenen s. 32

TOR  21 FÖREGÅNGERSKAN
Teaterladan
Lokal: Kvinnohistoriskt museum s. 32

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  23 KAJA
Konsert och dans
Lokal: Kafé Station s. 18

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

LÖR  27 KALLE MORAEUS, ORSA   
  SPELMÄN, TINA AHLIN  
  & HOLMSUNDS MANSKÖR

Vårkonsert
Lokal: Idun, Umeå FH s. 40

UNDER [ÄR JAG] BAR
Mia Westin & Charlotte Lindmark
Lokal: Vävenscenen s. 41

DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Black Box s. 4

TIS  30 RENHORNENS VÅRKONSERT  
  MED CHRISTER SJÖGREN

Lokal: Aula Nordica s. 41

MAJ
TOR  2 UMEÅ JAZZ STUDIO

Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  4 LISA EKDAHL – VEM VET 25
Lokal: Idun, Umeå FH s. 38

TIS  7 MÄRGBEN
Norrdans
Lokal: Vävenscenen s. 42

ONS  8 DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Black Box s. 4

TOR  9 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Black Box s. 4

LÖR  11 IAN CARR & NIKLAS ROSWALL
Konsert och dans
Lokal: Kafé Station s. 18

KARMELITSYSTRARNA
Met live på bio
Lokal: Miklagård, Umeå FH s.23

SÖN  12 KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Komissarie Gordon med Teater Pero
Lokal: Väven s. 10

MÅN  13 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
Imitera! Solo Lunchversionen 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

TIS 14 LUNCHTEATER
Imitera! Solo Lunchversionen 
Lokal: Studion, Umeå FH s. 7

TOR  16 NATIONALPARKEN
Riksteatern
Lokal: Vävenscenen  s. 43

LÖR  18 DANS PÅ NORRLANDSOPERAN
Lokal: Studioscenen s. 4

TIS  21 ETT DOCKHEM 2
Kulturhuset Stadsteatern/Riksteatern
Lokal: Idun, Umeå FH s. 46

SÖN  26 OUTGOING CONCERT
Kammarkören Sångkraft s. 42

KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

JUNI
FRE  14 KAMMARMUSIKFESTIVAL  
  14–16 JUNI

Plats: Strömbäck s. 44

BOKA BILJETTER DYGNET RUNT!
Biljettcentrum Umeå Folkets Hus
Tel 090-13 31 80
www.biljettcentrum.com

www.tickster.com
Callcenter 0771-47 70 70

Bli medlem i 
Umeå Teaterförening!
www.umeateaterforening.se  

MUSIK DANS ORD TEATER KULTUR 

FÖR BARN OCH VUXNA I UMEÅ 

VÅREN 2019

TOR  7 FÖRVANDLINGEN
Svenska Teatern i Helsingfors/
Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 11

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  9 SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum s. 28

SÖN  10 BIG MUSIC!
Umeå Musiksällskap & Renhornen
Lokal: Konsertsalen, Norrlandsoperan s. 8

KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

MÅN  11 KVINNEROMMET
Sámi Našunálateáhter Beaivváš
Lokal: Vävenscenen s. 9

ONS  13 VÄRT ATT VETA…
Lokal: Biblioteket på SLU s. 42

TOR  14 SPRING UJE SPRING – SOLO
Fifti/Uje Brandelius
Lokal: Vävenscenen s. 13

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE 15 LENA JONSSON TRIO
Konsert och dans
Lokal: Norrlandsoperan s. 18

LÖR  16 JAG GÅR NOG SNART
Tanteatern
Lokal: Tantteatern, ÖK 34 s. 6

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum  s. 28

SÖN  17 KULTURFRÖN PÅ VÄVEN
Lokal: Väven s. 10

MÅN  18 JAG GÅR NOG SNART
Tanteatern
Lokal: Tantteatern, ÖK 34 s. 6

ONS  20 VÄCKARKLOCKA,   
  JUBILEUMSVERSIONEN

Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 15

TOR  21 UMEFOLK 2019    
  21–24 FEBRUARI

Lokal: Umeå Folkets Hus o s v s. 18

LOUISE HOFFSTEN
Lokal: Vävenscenen s. 38

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 30

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  22 RÄKNA MED MORD
Profilteatern
Lokal: Elite Hotel Mimer s. 19

LÖR  23 RÄKNA MED MORD
Profilteatern
Lokal: Elite Hotel Mimer s. 19

FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 9

SKAPANDE LÖRDAG
Lokal: Kulturcentrum  s. 28

»Förvandlingen«
7 februari

»ISÁK«
8 mars

»Föregångerskan« 
21 mars
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Vem kunde tro det, den där kvällen på Lottas 1999 när idén 
föddes om att visa på den samiska närvaron i Umeå via 
 kulturella uttryck. Att vi skulle stå här 20 år senare med en 
Samisk vecka som alla tror – »alltid har funnits«.

Inspirerade av Brechts 
 kaukasiska kritcirkel tar 
sig Giron Sámi Teáhter an 
en känslig samtidsfråga: 
Vem har rätt till jorden 
och dess resurser?

»Cirkel av aska/Gutnagierdu« 
är inspirerad av Bertolt Brechts 
pjäs »Den kaukasiska krit-
cirkeln«. Där strider två kvinnor 
om rätten till samma barn, hon 
som födde barnet och övergav 
det och hon som tog hand om 
det. Här blir barnet en symbol 

TEATER 

CIRKEL  
AV ASKA 

GIRON SÁMI TEÁHTER 

 Datum/tid 7 mars kl 19.00 
 Lokal Vävenscenen 
 Längd 90 min 
 Biljettpris 190 kr, scenpass/medl/stud  
  150 kr, ungd 95 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com 
  Kulturreceptionen Väven 
 Manus Niilas Holmberg 
 Regi  Laura Jäntti 
 Scenografi Pirjo Liiri-Majava 
 Musik Markus Fagerudd 
 Scenografi Pirjo Liiri-Majava
 Medverkande Siri Hamari
  Peo Grape
  Elina Israelsson
  Paul Ol Jona Utsi
  Nina Valkeapää
 Arrangör Umeå Sameförening
  Giron Sámi Teáhter 
  Umeå Teaterförening

för framtiden och marken. Det 
handlar om vem som har rätt till 
jorden. 
 – Många urfolk finns på marker 
med mycket naturresurser. Urfolken 
har hamnat på markerna som har 
nånting som samhället behöver, 
säger teaterchefen Åsa Simma. De 
moraliska dilemman som män-
niskan står inför idag skärskådas i 
föreställningen.
 – Du lämnar teatern med nya 
tankar och är starkare efter före-
ställningen, säger manusförfattaren 
Niillas Holmberg.
 Holmberg har tidigare jobbat 

»Ta den gamla sanningen 
till ditt hjärta:
till dem som har omtanke, 
till dem hör naturens gåvor
barnet hör till modern, som 
fostrar det till ansvar
färdmedel till den, som färdas 
i ljuset
egendom hör till givaren, 
styrka till den öppna handen
fisken i sjön hör till den som 
sparar för återväxten
i sju led, för den som ser 
först och beslutar sen.«    

Vem har rätt 
till jorden?

SAMISK VECKA FYLLER 20 ÅR

Årets Samiska vecka 2–10 mars, Ubmejen Biejvieh (Dagar i Umeå), 
firar 20 år med ett program av högsta klass. Jubileumskonserten 
på Norrlandsoperan är en av höjdpunkterna med Frode Fjellheim, 
Ulla Pirttijärvi, Katarina Barruk, Marja Fjellheim och musiker. 
Konserten arrangeras av Umeå sameförening och Norrlandsoperan. 
Det fullmatade jubileumsprogrammet innehåller fängslande teater- 
och dansföreställningar, finstämda och ösiga konserter, inspirerande 
utställningar, föreläsningar och ett kulturpolitiskt toppmöte. 
Det kommer erbjudas många tillfällen att höra jojk under veckan 
som också bjuder på massor av aktiviteter för barn och ungdomar, 
innebandymästerskap och workshops. Missa inte de sjungande 
herdarna från Sardinien i ett musikaliskt möte med jojk.   

med Giron Sámi Teáhter i resear-
chen inför »Co

2
lonial nation«, 

en scenisk sanningskommission. 
Han är samisk poet, musiker, 
skådespelare och aktivist som 
givit ut sex poesisamlingar och 
är översatt till fler än tio språk. 
Här samarbetar han med Laura 
Jäntti, finsk regissör som jobbat 
med såväl stora operauppsätt-
ningar på Finlands stora scener, 
som väldigt små projekt i Syd-
amerika. Hos Giron Sámi Teáhter 
har hon tidigare regisserat 
»Doala dolat heakkas/Håll elden 
levande – ode till Ailo Gaup«.

Eller »Cirkel av aska« 
med Giron Sámi Teáhter. 
Och så till veckans stora 
snackis Ella Marie Haetta 
Isaksen som slog igenom 
med dunder och brak i 
Norge i november då hon 
vann »Stjernekampen« i TV. 
Nu kommer hon till Umeå med 
sitt band ISÁK. 

Info och program www.samiskaveckan.se

SARDINIAN 
PASTORAL SONGS

 / TENORER FRÅN SARDINIEN 

Fredag 8 mars kl 12.10 
Lunchkonsert tillsammans med 

jojkaren Krister Stoor på 
Kultur på campus med 

efterföljande seminarium.

Lördag 9 mars kl 15.00 
i tältkåtan på Rådhustorget. 

Fri entré
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UBMEJEN BIEJVIEH
SAMISKA VECKAN I UMEÅ
2 - 10 MARS 2019

Arr: Umeå sameförening    
Tack till:   Sametinget, Kulturrådet, Umeå kultur, Region Västerbotten, Region Västernorrland, 
Region Norrbotten Region Jämtland Härjedalen, Norrlandsoperan och Umeå Teaterförening.

www.samiskaveckan.se        facebook: samiska veckan

Jubileumskonsert 
Frode  Fjellheim, Ulla Pirttijärvi, Marja 
Mortensson, Katarina Barruk och 
musiker från Norrlandsoperan 

Utställningar
Barnaktiviteter

Stjärnskottet ISÁK
Kulturpolitiskt toppmöte
Jojk och musik
Teater
Film & Litteratur

VÅREN PÅ MUSEET
I 20 & K 4: PERSPEKTIV PÅ REGEMENTSSTADEN
2 december–8 september
Föremål, minnen, berättelser

HEMMA HOS PLUPP
2 februari–17 mars
Lek i kåtan, åk flotte på älven, möt djuren

EMIGRANT MEMOIR
24 februari–5 maj
Migration på bild av Linda Maria Thompson

HISTORIA I STYGN
7 april–9 juni
Broderade berättelser av Britta Marakatt-Labba

TIS–FRE 10–17 | ONS 10–20 | LÖR–SÖN 11–17 | ALLTID FRI ENTRÉ

Gammlia Umeå | www.vbm.se

De var kända i hela Sápmi för 
sin scennärvaro och sina laddade 
och häftiga liveframträdanden. 
Men när ISÁK den 25 februari 
framförde sin tolkning av Mari 
Boines »Elle« i norsk TV, då 
fick det norska musiklivet upp 

MUSIK 

ISÁK

UNITED STAGE ARTIST 

 Datum 8 mars 
 Tid kl 21.00 
 Loka Studion, Umeå Folkets Hus 
 Biljettpris 270 kr, student 200 kr 
 Biljette Biljettcentrum.com 
  0771-47 70 70 
 Medverkande ISÁK
  Ella Marie Hætta Isaksen  
  Daniel Eriksen 
  Aleksander Kostopoulos 
 Arrangör  Såhkie Umeå Sameförening
  Umeå Teaterförening

ISÁK – sensationen från Sápmi 
ögonen. Det stora genombrottet 
kom i november då Ella Marie 
Hætta Isaksen vann »Stjerne-
kampen« i TV. ISÁK flyttar 
gränserna för den samiska musi-
ken med en spännande mix av 
traditionell jojk, urbana synthar 

och med ett textlandkap som 
blandar samiska och engelska. 
ISÁK anses vara en naturlig arv-
tagare till Mari Boine som under 
årtionden förnyat jojken och den 
samiska musiken. 
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Skapande lördag

26 jan: Sagodans: Tågresan
2 feb: Var är mamma?
9 feb: Vem är på teater?
16 feb: Dansa en bok
23 feb: Stor [stol]

Här kan du, liten & stor, titta på teater, klä ut dig, leka i 
sagorummet, skapa i ateljén, dansa och mycket annat. 
Kom till Hamnmagasinet. Gratis och öppet för alla! 

Kulturprogram våren 2019:
2 mars: Biejvve bájttá - Solen Skiner
9 mars: Skade den glade
16 mars: Sagoväskan Bruse
23 mars: Mitt kalas
30 mars: Rena Rama Cirkusen!

Umeå Kulturskola:
www.skola.umea.se/musikskolan  

www.umea.se/kulturcentrum

på Kulturcentrum för barn och unga 

Sportlov v.10
på Kulturcentrum för barn och unga 
Kom och se föreställningen Rena Rama Cirkusen! En 
familjeföreställning för barn från 3 år. Sagorum och  
teatergarderob är öppna och i ateljén skapar vi konst. 
Ute gör vi snöskulpturer och grillarna är tända. Vi har 
öppet onsdag till fredag 12:00-15:30 under lovet. 
Varmt välkomna till Hamnmagasinet!

Umeå Musikskola
Musikundervisning i olika former
Är du sugen på att spela ett instrument, sjunga eller lära 
dig mer om musikskapande i olika former?
Umeå Musikskola erbjuder flertalet ämneskurser i sång, 
instrument, rytmik och musikskapande för barn och 
unga.

Du har även möjlighet att delta i Umeå Musikskolas 
ensembler, körer eller orkestrar. Läs mer om våra kurser 
och hur du ansöker på vår webbplats:
www.skola.umea.se/musikskolan

Evenemang 2019
Framträdanden av Umeå Musikskola
Du vet väl om att Umeå Musikskola arrangerar flertalet 
konserter och föreställningar årligen? Under våren 2019 
kommer du kunna ta del av bland annat en musikal, den 
återkommande föreställningen Musikäventyret samt 
framträdanden av våra ensembler, orkestrar och körer.

Information publiceras löpande på vår webbplats:
www.skola.umea.se/musikskolan

Lördagar 

12:00-15:30 

26/1-30/3
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Västan om solen och strax norr 
om Viskafors hittar den lilla 
flickan Yllet en hundraårig, 
nyfödd gubbe i en korg. Tillsam-
mans ger de sig iväg för att 
rädda Yllets kompisar som är 
instängda i en gruva av de elaka 
kungarna från Bästerlandet. 
 På vägen möter Yllet och 
 gubben ett kommunistiskt 
spöke, en tjänare som går bak-
länges, två clowner och piraten 
Sjörövar-Jenny som gärna vill 
hjälpa till. Men kungarna har ett 
förskräckligt vapen, Lumor som 
kan förstelna folk. 
 Norrbottensteatern ger i vår 
Nationalteaterns antikapita-
listiska saga som stor familje-
musikal. Nationalteatern, både 
teatergrupp och rockband, var 

FAMILJEMUSIKAL

KÅLDOLMAR 
OCH  
KALSIPPER

NORRBOTTENSTEATERN

 Datum/tid 6 mars kl 18.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 70 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd/barn 95 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen Väven
 Av Nationalteatern 
 Regi Rasmus Lindberg  
 Scenografi Mona Knutsdotter  
 Kostym Liv Pettersson  
 Mask Isabel Löfgren Roberts  
 Kapell-
 mästare Martin Sundbom  
 Musiker Tomas Isaksson   
  Kalle Nyman  
  Thea Åslund  
 Skådespelare Jonas Hellman Driessen  
  Karin Paulin  
  Maria Pontén  
  Maja Runeberg  
  Josef Törner
 Arrangör Umeå Teaterförening
  ABF 

 

Nationalteaterns 
 klassiker som ösig 
 familjemusikal

Yllet, kungarna från Bäster-
landet, det kommunistiska 
spöket och fångarna i gruvan. 
Nationalteaterns »Kåldolmar 
och kalsipper« är en rock-
musikal för hela familjen om 
vikten av att göra motstånd. 

en viktig del av 1970-talets 
proggrörelse och en av de 
ledande krafterna i Tältpro-
jektet. 1976 spelade gruppen 
in barnskivan »Kåldolmar 
& kalsipper« som bygger på 
flera barnpjäser. Skivan var 
mycket populär i Sverige under 
senare delen av 1970-talet. 
1980 tog sagan och sångerna 
– som sedan dess kommit att 
leva sina egna liv – steget till 
barn-tv. 
 Två av de medverkande i tv-
serien, som går att se på SVT:s 
Öppet arkiv, är Hans Moses-
son, också känd som ICA-stig, 
och Med Reventberg, Väster-
bottensteaterns förra chef.

Från 6 år.
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Den sista föreställningen är 
över. Ensam i sin loge  kommer 
minnena till Lola – en åldrad 
transvestit. I ett töcken av 
whiskey och tabletter blir 
 minnena och musiken levande 
igen – och publikens applåder 
fyller ännu en gång Lolas 
 hjärta. 

Redan på scenskolan fick regis-
sören Sunil Munshi idén till Lola 
när han hörde Tommy Körberg 
tolka Brel. I höstas berörde 

Tommy Körberg är Lola 
Tommy Körberg över 10 000 
människor på Cirkus i Stock-
holm med »Lola« en musikalisk 
monolog, iförd smink, turban 
och mönstrad kaftan skapad av 
kreatören Camilla Thulin.
Med sig på scenen har Körberg 
pianisten Carl Flemsten som 
ledigt växlar mellan evergreens, 
portugisisk fado, Schubert och 
jazz. Sånger signerade Charlie 
Chaplin, Leonard Cohen, Jules 
Sylvain och Hasse å Tage har 
här fått nya texter av bland 
annat Björn Ulvaeus och Tomas 

 Andersson Wij. Texter som 
 berättar om Lolas längtan, liv 
och krossade drömmar
 – Gösta Ekman myntade en 
gång uttrycket »melankomisk«, 
och det stämmer bra in på 
 berättelsen om Lola, säger 
Tommy Körberg. 
 Sunil Munshi är regissören 
bakom uppmärksammade upp-
sättningar som »Jag vill inte dö, 
jag vill bara inte leva«, Ugglas 
kritikerrosade monolog »Hallå« 
och även Melodifestivalen. 

PRESSKLIPP:

»Tommy Körberg är från början till slut 
 magnifik och fullkomligt självklar i rollen 
som den ståtligt bedagade Lola.«

SVENSKA DAGBLADET

»Tommy Körberg, 70, är en nyfiken artist 
och kan resa långt med den här musikaliska 
teatern. 'Lola' kommer att beröra många 
med sin längtan och lust till liv.«

AFTONBLADET

SHOW

LOLA

BLIXTEN & CO

 Datum 8 mars
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 90 min
 Biljettpris 645 kr (scenpass 605 kr)  
  rad 0–6, 595 kr (scenpass  
  555 kr) rad 101–107, 7–14,  
  495 kr (scenpass 455 kr) 
  rad 15–20.
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Idé & regi Sunil Munshi
 Manus Sunil Munshi
  Tommy Körberg
 Ljusdesign Emma Weil
 Kostym Camilla Thulin
 Mask Annika Stödberg
 Text Björn Ulveaus
  Tomas Andersson Wij
  Peter Dalle
 Medverkande Tommy Körberg
  Carl Flemsten
 Arrangör Blixten & Co
  Umeå Teaterförening 

Fri entré. Köp lunch eller fika i god tid. Föredragen tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor.

VETENSKAPSLUNCHER
Tema: Europa. Torsdagar kl. 12.15, Kafé Station

17.1  Hur nationell var svensk medeltid? 
 Ann-Catrine Eriksson, konstvetenskap

24.1   Vaccinationsprutan – het potatis i 200 år 
 Mattias Forsell, klinisk mikrobiologi

31.1 1900-talets skilsmässorevolution i Sverige 
 Glenn Sandström, historia

7.2 Den spännande jakten på nya antibiotika  
 Åsa Gylfe, bakteriologi

14.2 Språk i Europa – ett landskap i förändring 
 Kirk Sullivan, utbildningsvetenskap och språk

21.2 Vad innebär det europeiska  
 medborgarskapet? 
 Staffan Ingmanson, juridik

28.2 Umeå stärker Europas krisberedskap 
 Per-Erik Johansson, CBRNE

7.3 Sportlov

14.3  Sociala robotar på frammarsch 
 Suna Bensch, robotik

21.3 Europaparlamentsval i en tid av söndring 
 Magnus Blomgren, statsvetenskap

Vetenskapsluncherna sänds live på umu.se  
och Facebook. Sök på Vetenskapsluncher.
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»Svart kvinna« slog ner som 
en bomb i sociala medier 2014 
när det rasistiska Sverige visa-
des upp. Nu blir berättelserna 
som samlats in via Instagram-
kontot pjäs.

Under 24 timmar får vi följa 
kompisarna Iman, Mimmi, Ayida 
och Yayyah. Vännerna är ute och 
festar i Stockholmsnatten när en 
av dem utsätts för ett rasistiskt 
påhopp. I tumultet som följer 
kastas två av dem ut från klub-
ben och snart sätts deras vänskap 
på prov. Hur väntas man reagera 
när en vän drabbas av en kränk-
ning?
 Föreställningen »24 timmar 
svart kvinna« lättar på locket till 
den vardagsrasism som många 
kvinnor tvingas leva med. Hur 
är det att ständiga ha främlings-

TEATER

24 TIMMAR 
SVART  
KVINNA

RIKSTEATERN

 Datum 9 mars
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 timme, 15 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Manus Fanna Ndow Norrby 
 Regi Josette Bushell-Mingo
 Scenografi Lotta Nilsson;  
 Kostym     
 & mask Isatou Aysha Jones;  
 Ljusdesign Peter Stockhaus
 Medverkande Segal Mohamed
  Doreen Ndagire
  Soli Angel Myhrman
  Amanda Quartey
 Arrangör Umeå Teaterförening

Det personliga blir  
 politiskt sprängstoff

fientligheten hängande över sig? 
Och vad gör det med de nära 
relationerna?
 Fanna Ndow Norrby är frilans-
skribent, föreläsare och akti-
vist. Våren 2014 startade hon 
Instagramkontot »Svart kvinna« 
som mötte ett explosionsartat 
gensvar. Över en natt fick »Svart 
kvinna« över 10 000 följare. 
Kontot samlar vittnesmål från 
hundratals kvinnor som berättar 
om sina erfarenheter av rasism 

och sexism i Sverige i dag. 2015 
släpptes antologin med samma 
namn, baserad på berättelserna. 
Nu blir boken föreställning.
Fanna Ndow Norrby är aktuell 
som programledare i SVT:s 
kulturprogram »Kulturveckan«. 
Hon driver även podden »Rase-
riet« tillsammans med journalis-
ten Amie Bramme Sey.
 »24 timmar svart kvinna« 
regisseras av Josette Bushell-
Mingo. Hon är aktuell med 
bland annat succéföreställningen 
»Nina – a story about me and 
Nina Simone« som hyllats i 
svensk och internationell press. 
Josette Bushell-Mingo har tidi-
gare regisserat en rad uppmärk-
sammade iscensättningar och 
hon har bland annat arbetat för 
The Royal Shakespeare Com-
pany och som konstnärlig ledare 
för Riksteaterns Tyst Teater. 
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Med 100 år av kvinnlig rösträtt 
är det hög tid att fira kampen 
för demokrati. »Föregånger-
skan« visar vägen till det his-
toriska genombrottet. Nu gäl-
ler det att förvalta arvet.

Hon var en av många kvinnor som 
mobiliserade för den allmänna 
rösträtten, den stridbara fysikern 
Gulli Petrini. I början av 1900-
talet blev hon kringresande agita-
tor på heltid efter att ha sparkats 
från sin lärartjänst i Växjö. Det 
var alltför radikalt att undervisa 
om Darwins evolutionsidéer i det 
kyrkliga Småland.
 I »Föregångerskan« uppmärk-

TEATER

FÖRE- 
GÅNGERSKAN

TEATERLADAN

 Datum/tid 21 mars kl 18.30
 Lokal Kvinnohistoriskt museum
 Längd 50 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen, Väven
 Manus Lisa Lindén
 Regi Karin Enberg
 Medverkande Catherine Westling
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Kvinnohistoriskt museum

PRESSKLIPP

»Historisk pepp. Charmigt, om kvinnors 
rösträtt«

DAGENS NYHETER

»Catherine Westling som Gulli Petrini bär 
sin roll som hand i handske«

SMÅLANDSPOSTEN

»Lysande porträtt av kvinnokämpe«
BAROMETERN

»Magnifik«
ÖSTRA SMÅLAND

Mästerligt om 
rösträttskampen

sammas vi på kampen för den 
100-årsjubilerande rättigheten. 
Här gestaltas Gulli Petrini med 
värme och pondus av en överty-
gande Catherine Westling. Med 
glimten i ögat guidas vi genom 
eldiga rösträttsmöten och åren 
av kamplust. Men vi får också 
möta motståndet, bakslagen och 
hatet – och påminnas om att den 
sista striden för jämlikhet ännu 
inte är avgjord.
 Föreställningen har produce-
rats av Regionteatern Blekinge 
Kronoberg och har spelats över 
100 gånger sedan premiären 
2017. I Umeå framförs »Före-
gångerskan« på Kvinnohistoriskt 
museum.
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»Publiken skriker av entu-
siasm, folk stampar fötterna 
och, när allt är slut, står de på 
sina stolar som om de vill 
tacka skådespelarna för den 
gåva de just har fått.« 

BERLINER ZEITUNG 

Utan ett ord, med fysisk teater 
och masker skapar Familie Flöz 
stor komedi med en anstryk-
ning av makaber melankoli. Det 
Berlinbaserade kompaniet är på 
ständig internationell turné och 
deras föreställningar hyllas över 
hela världen.
 I Familie Flöz »Hotel Para-
diso« råder ett bedrägligt lugn. 
Det lilla familjehotellet på den 
anrika bergsorten har sett sina 
bästa dagar, men den gamla 
damen och hennes familj gör sitt 
bästa för att hålla skenet uppe 
och gästerna nöjda. Sonen dröm-
mer om den stora kärleken sam-
tidigt som han och hans syster 
kämpar om makten över hotellet. 
Städerskan har långa fingrar 
och djupa fickor men ett större 
problem är kocken, ständigt 
redo med köttyxan. Det första 
liket sätter igång en osannolik 
kedja av fatala händelser. Djupa 
avgrunder öppnar sig bland de 
dimhöljda bergen. 
 Tyska Familie Flöz ordlösa 
fysiska humor och masker 
skapar ett väldigt speciellt 
förhållande till rollfigurerna och 
ett uttryck som – kanske para-
doxalt –  närmar sig dockteater. 
Uppsättningarna har mejslats 
fram genom otaliga improvisa-

TEATER

HOTEL  
PARADISO

FAMILIE FLÖZ

 Datum/tid 24 mars kl 18.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 80 min
 Biljettpris 220 kr, Scenpass 180 kr, 
  stud 180 kr, ungd/barn 120 kr
 Biljetter  från 11 januari
  Biljettcentrum.com
 Av Sebastian Kautz
  Anna Kistel 
  Thomas Rascher 
  Frederik Rohn
  Hajo Schüler 
  Michael Vogel 
  Nicolas Witte  
 Regi Michael Vogel 
  Mask Thomas Rascher
  Hajo Schüler 
 Scenografi Michael Ottopal 
 Kostym Eliseu R. Weide 
 Ljuddesign Dirk Schröder 
 Ljusdesign Reinhard Hubert 
 Ljus Max Rux 
 Medverkande Melanie Schmidli
  Matteo Fantoni
  Frederik Rohn 
  Fabian Baumgarten
 Arrangör Umeå Teaterförening

  Från 6 år 

Sverigeturnén görs med stöd av  Riks  -
teatern. En samproduktion av Familie Flöz, 
Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg

Stor komedi 
utan ord

PRESSKLIPP

»Wordless and yet somehow so expres-
sive, full of yearning and yet also filled 
with joy; this is splendid and immensely 
skillful character comedy.«

THE GUARDIAN

»En skapelse av stor poetisk kraft som 
länge skall bli ihågkommen.« 

EL MUNDO

tioner där fysiska konflikter blir 
utgångspunkt för dramatiska 
situationer. De stumma maskerna 
kommer in när grundmaterialet 
är klart och formar uppsättningen 
på ett sätt som liknar arbete med 
text. Att täcka ett levande ansikte 
med en orörlig mask för att skapa 
en rollfigur är både inspirerande 
och utmanande för skådespelaren 
men också för åskådaren som blir 
medskapare och är den som slutli-
gen fyller maskerna med innehåll. 

Flöz har sina rötter i  utbild -
ningen för fysisk teater 
i Folkwang-Hochschule i 
tyska Essen. Gruppen bildades 
1994 och har redan från sina 
första år turnerat interna-
tionellt – till dags dato i 34 
länder. »Hotel Paradiso« har 
gjort stor succé runt om i hela 
världen inte minst på Fring-
efestivalen i Edinburgh 2015 
där den spelade i tre veckor 
för utsålda hus. 
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Det går som en våg genom krop-
pen, fortplantar sig mjukt genom 
huvud, nacke, rygg, vidare ner 
genom benen. Tillsammans med 
dansarna Mari Carrasco och 
Lydia Östberg Diakité bjuder 
koreografen BamBam Frost på 
ett danscollage av popkultur 
förpackat i rosa plast.
 – Du vet när man känner att 
det måste bara göras, det är 
dags, säger BamBam Frost om 
»So Sorry«.
 Genom att studera danser, 
uttryck och estetik i musikvideos 
och vid livekonserter hos framför 
allt afroamerikanska kvinnliga 
artister inom RnB, pop och hip-
hop, frågar hon sig hur populär-
kulturen landar i våra kroppar. 
Ute i verkligheten handlar det 
om att hela tiden förhålla sig till 
olika idéer om vad en kvinna är 
och hur ens rörelser relaterar till 
omgivningen.
 – Man blir proffs på att vara 
kameleont. Här är det snubbar, 
då ska vi inte röra oss på det 
sättet för då blir vi sexualise-
rade, säger BamBam Frost.
I »So sorry« pushar dansarna 
sina kroppar till det yttersta och 
undersöker utmattningens gräns 
såväl psykiskt som fysiskt. Det 
blir en intensiv, rolig och svettig 

DANS

SO SORRY

BAMBAM FROST  
/ RIKSTEATERN

 Datum 27 mars
 Tid kl 19.00, introduktion 18.30
 Lokal Black Box, Norrlandsoperan
 Längd 1 tim
 Biljettpris  210 kr, Scenpass 170 kr, 
  pens 130 kr, stud 130 kr,  
  ungd 60 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  Norrlandsoperan.se
 Koreografi BamBam Frost
 Scenografi Lisa Berkert Wallard 
 Ljusdesign Anton Andersson;  
 Ljuddesign Yared Cederlund;  
 Medverkande BamBam Frost
  Lydia Östberg Diakité
  Mari Carrasco
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Norrlandsoperan
  
Publiksamtal efter föreställningen

föreställning där bekanta danser 
bryts ner och byggs om. 
 BamBam Frost har bland 
annat samarbetat med Marina 
Abramovic, Mette Ingvartsen, 
Paloma Madrid och Erik Ling-

hede. Sedan 2008 är BamBam 
medlem i P*fect Dancecompany 
som gjort allt från att arrangera 
vogue-event till dansforskning 
och Melodifestivalen.

Popkultur 
förpackad 
i rosa plast

Hur landar populärkulturen i våra kroppar? Hur går rö-
relsemönstret i en RnB-video igen när vi själva rör oss?  
– Man blir proffs på att vara kameleont, säger koreogra-
fen och dansaren BamBam Frost. 

Vad är du mest rädd för? Är det 
döden, eller ensamheten? Kanske 
att tiden går alldeles för fort?  
 Är du konflikträdd, eller har 
torgskräck? Kanske är det 
vargen, eller spindlar? Nu kan vi 
erbjuda ett stycke teater för alla 
er, som ofta tvingas dansa med 
rädslans och ångestens demoner.  
 Efter fjolårets succé med 
»Liv å död å hemligheten med 
alltihop«, följer Teater CoCo upp 
med ännu en föreställning byggd 
på löst sammansatta scener, 
s.k. »Novellteater«, alla på det 
gemensamma temat; »Ångest«.  
 Trots temat, så är det knap-
past någon djupt allvarstyngd 
pjäs, utan snarare en titt i vars 
och ens skrattspegel, med både 
allvarliga, och absurt underhål-
lande texter.  
Låt demonerna dansa ensamma 
en kväll i april!

TEATER

DEMONERNAS 
NATT

TEATER COCO

 Datum 5, 7, 9, 11, 12, 13 april
 Tid vard 19.00, lör 18.00, 
  sön 16.00
 Lokal Folkuniversitetet, Nygatan 43
 Längd ca 2 timmar
 Biljettpris  120 kr
 Biljetter från  4 mars 
  Folkuniv. 090-71 14 00
 Manus & regi Carl Sjöström
 Illustratör  Jessika Björhn
 Medverkande Lena Kapstad
  Eva Karlsson
  Simon Lidestav
  Tomas Mannberg
  Alexander Näslund
  Tove Näsström
  Ellen Oskarsson
  Nina Simm
 Arrangör Folkuniversitetet

En föreställning om 
rädslornas Demoner
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En svart komedi om hur vi 
hanterar, eller inte förmår 
hantera, ålderdomen. Om Sig-
rid som bryter sin höft och 
hamnar på ett äldreboende 
mot sin vilja. Och om hoppet 
om frihet som väcks då en 
ung besökare dyker upp.

På ett äldreboende, någonstans 
i Sverige, börjar den sista dagen 
i 97-åriga Sigrid Dunckers liv. 
Efter en fallolycka har hon 
tvingats lämna sitt hem och sit-
ter nu i en fåtölj i sällskapsrum-
mets limbo. Ackompanjerad av 
ljudet från tv:n drömmer Sigrid 
om sitt gamla liv och planerar 
ett rymningsförsök. Hon tänker 
inte släppa taget obemärkt.

TEATER

SÄLLSKAPS-
RUMMET

RIKSTEATERN

 Datum 27 mars
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 tim 30 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 11 januari
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
  Av  Inspector Sands
  Lu Kemp
 Manus Ben Lewis
 Regi Lucinka Eisler
  Giulia Innocenti
  Ben Lewis
 Dramaturgi Ninna Tersman
 Medverkande Malin Alm
  Gloria Tapia
  Erik Magnusson
 Arrangör Umeå Teaterförening

Föreställningen spelas på svenska

PRESSKLIPP 

Om Inspector Sands »The Lounge«:

»Hilariously funny, beautifully written and 
designed… It’s our future we’re looking 
at.«

TOTAL THEATRE

»Funny, clever and breathtakingly moving.«
SCOTSMAN

»...the trio of part-swapping actors are 
magnificent.«

THE ARTS DESK

97 år försvinner  
på ett ögonblick

 Lagom till fikat har en makt-
kamp mellan de boende blossat 
upp, inte bara om fjärrkontrol-
len utan även om rätten att 
bestämma över sitt eget liv.
 I denna tragikomiska kom-
mentar till välfärdsstatens 
ändstation ställs frågan om sam-
hällets förhållande till åldrandet 
och förlusten av självständighet. 
Här växlar de tre skådespe-
larna Malin Alm, Gloria Tapia 
och Erik Magnusson skickligt 
mellan rollerna som vårdare 
och brukare. Med imponerande 
gestaltningar av den åldrande 
kroppen, och med mörk humor, 
uppmärksammas vi på allas vår 
framtid.
 – Den här pjäsen handlar om 
hur otroligt utsatt man blir som 

gammal. Att befinna sig i en 
situation där man inte har kon-
troll över sin tillvaro. Man kan 
inte röra sig, man kanske inte 
hör särskilt bra. Någon matar 
en fast man bara vill spotta ut 
allting i handväskan. Det är 
dråpligt och otroligt igenkänn-
bart, säger dramaturg Nina 
Tersman.
 »Sällskapsrummet« är en 
bearbetning av Inspector Sands 
föreställning »The Lounge« som 
hade premiär på Edinburgh 
Fringe Festival 2016. 
 I ett unikt samarbete med den 
prisbelönta engelska teatergrup-
pen har Riksteatern producerat 
en version som berättas utifrån 
svenska förhållanden, i regi av 
Inspector Sands Lucinka Eisler.

Popkultur 
förpackad 
i rosa plast
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Hon syns lite överallt, skåde-
spelaren och ståuppkomikern 
Elina Du Rietz. I humorprogram 
som »Solsidan«, »Partaj«, 
 »Boymachine«, »Sommaren med 
släkten« och som glassbolags-
kvinnan i den högtflygande dans-
scenen med Mikael Persbrandt 
i »Tårtgeneralen«. Nu ger hon 
sig ut på vägarna på egen hand 
i egna ståuppföreställningen 
»PK-fittan«.
 Hur är det egentligen att 
vara politiskt korrekt? Elina 
Du Rietz reder ut begreppen. 
I sin första soloshow blandar 
hon stand up med skådespe-
leri. Hon rannsakar sina egna 
fördomar men väver också ihop 
showen med karaktärer från 
huset där hon bor. Fast får man 
egentligen härma andra när 
man är PK?
 – Det är mycket att stå i som 
PK-fitta. Jag försöker göra 
allting rätt, återvinna, handla 
ekologiskt, skänka pengar till 
behövande, prata med flyktingar 
och köra gasbil. Men det är ju 
också sjukt jobbigt att behöva 
tänka på varenda grej man 
köper, är den ekologisk, giftfri, 
djurtestad, säger Elina Du Rietz.

SHOW / STANDUP

PK-FITTAN

ELINA DU RIETZ

 Datum 3 april 
 Tid kl 19.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr 
 Biljetter från 25 januari
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Av & med Elina Du Rietz
 Regi Lasse Karlsson
 Support-
 komiker Inkvoterad hen från Orten
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Klubb Fanny
  Studieförbundet Bilda

  OBS! 18 årsgräns

PK-fittan talar ut

PRESSKLIPP:

»… en så pass driven skådespelare att 
hon   hela tiden lurar in en på villovägar 
för att sedan – pang – drämma till med 
en exakt tajmad och oväntad poäng i 
pannan« 

DAGENS NYHETER

»En större scen till pk-fittan, tack.« 
DAGENS NYHETER

Det är ett hårt jobb men någon måste göra det.  Åter vinna, handla ekologiskt, 
ge tiggarna en slant.  Det är tur att PK-fittan finns. 

FANNY STAND UP startade på 
initiativ av Tora Larsson som 
ett projekt hos Umeå Teater-
förening 2016. Sedan dess har 
Fanny Stand Up gjort succé 
med sina kurser och klubbar. 
Under 2018 togs konceptet 
ut på turné i Västerbotten och 
Norrbotten. Fannys ambi-
tion är att få norra Sverige 
att blomstra av humor och 
dessutom skapa en jämställd, 
sjysst stand up-scen för alla. 
På klubb Fanny möts nya 
rookies och professionella 
komiker under de bästa förut-
sättningarna för en rolig kväll. 
Från och med 2019 bildar 
Fanny Stand Up en egen fören-
ing och resan fortsätter! FÖR MER INFORMATION BESÖK WWW.FANNYSTANDUP.COM

Föreställningen inleds – naturligtvis – med en inkvoterad hen från orten presenterad av Fanny Stand Up
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Vad är det att vara stark? 
 Australiensiska Gravity & 
 Other Myths låter livet hänga i 
sköra trådar när inre och yttre, 
kollektiv och individuell styrka 
utforskas i en både spektaku-
lär och avskalad föreställning.  

Kroppar som hänger i sköra 
trådar, kroppar som levande spe-
cialeffekter, som motstånd, som 
scenografier på en avskalad scen, 
som hopprep. Australiensiska 
kompaniet med det talande nam-
net Gravity & Other Myths har 
tidigare tagit andan ur umeåpu-
bliken med »A simple space« där, 
som VK:s recensent skrev; »… en 
stark gemenskapskänsla skapas 
i rummet, vi bjuds in till ett fält 

NYCIRKUS

BACKBONE

GRAVITY & OTHER MYTHS  
/ RIKSTEATERN

 Datum 1 april
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 80 min
 Biljettpris 220 kr, Scenpass 180 kr,  
  stud 200 kr, ungd 110 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Regi Darcy Grant
 Regiassistent Triton Tunis-Mitchell 
 Scenografi 
 & ljusdesign Geoff Cobham
 Musik & 
medverkande 
 musiker Elliot Zoerner
  Shenton Gregory
 Medverkande Martin Schreiber  
  Lachlan Binns  
  Jascha Boyce  
  Jacob Randell  
  Lewie West  
  Lewis Rankin  
  Joanne Curry  
  Mieke Lizotte  
  Lachlan Harper  
  Jackson Manson 
 Arrangör  Umeå Teaterförening
  Studieförbundet Bilda

Nycirkus där livet        
 hänger i en stark 
 och skör tråd 

av både risk och högtflygande 
möjligheter«. »A simple space« 
var gruppens andra uppsätt-
ning som fick stor internationell 
framgång när den spelades mer 
än 530 gånger på 76 festivaler 
och teatrar i 24 länder. 
 När kompaniet nu återkom-
mer till Umeå är det med sin 
tredje uppsättning »Backbone«. 
Titelns bokstavliga betydelse 
är ryggrad men ordet används 
också om karaktärsfasthet – att 
ha ryggrad – och om något som 
är »helt igenom, ut i fingerspet-
sarna.« Uppsättningen kopplar 
både till den bokstavliga och den 
bildliga betydelsen i sitt akroba-
tiska utforskande av vad styrka 
egentligen är. Hur mäter man 
fysisk, emotionell, individuell och 
kollektiv styrka?

På scenen bygger två livemusiker 
upp ett hypnotiskt ljudlandskap, 
ett rum där tio uttrycksfulla 
cirkusartister undersöker begrep-
pet styrka. Styrka som kan lyfta 
andra – och slå ner andra. Den 
inre styrkan som kan handla om 
att uthärda, att framhärda trots 
yttre störningar. Att fortsätta 
dansa en annalkande fara till 
trots, men också om att söka stöd 
hos varandra. Styrka är en relativ 
storhet – om du redan bär många 
bördor, hur många fler orkar du 
bära? Och med nycirkusens kon-
kretion: hur mycket tyngre är den 
fjärde nervkittlande kroppen på 
dina axlar? 
 »Backbone« synliggör osyn-
liga, inre motstånd och låter livet 
hänga i en på samma gång skör 
och stark tråd – vår egen ryggrad.

PRESSKLIPP:

»… en glädje att titta på.«
LIMELIGHT MAGAZINE

»Cirkus, som du aldrig har sett det tidigare 
... så intensivt vacker att det gör dig stolt 
över att vara mänsklig.«

INDAILY

»… uttrycksfull och sensationell …«
THE ADVERTISER

»Stycket är eftertänksamt, opretentiöst och 
inbjudande – stundom nervkittlande, stun-
dom humoristiskt och genomgående under-
hållande från start till mål. Och det råkar 
också vara visuellt fantastiskt och absurt 
imponerande precis hela tiden.«

MONTREAL THEATRE HUB

»Vilken fantastisk show! Den har samma 
spänning som cirkus när den är som bäst 
kombinerat med elegansen och den kore-
ografiska linjen i dansen, och de magiska 
underströmmarna i god teater.«

SYDNEY MORNING HERALD
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4.5 - Umeå, Idun
Biljetter: Stellaevent.se

EN FÖRESTÄLLNING DÄR LYCKOHJULET FÖR OSS FRAMÅT OCH BAKÅT I TIDEN 16.11 
UMEÅ, IDUN

BILJETTER: STELLAEVENT.SE

13.4 Umeå, Idun
Info/Biljetter: www.stellaevent.se 

& biljettcentrum.com tel: 090-133180 

PETER
APELGREN

IMPRO 
VAJSING

EN STUND AV GLÄDJE

6.4   UMEÅ – VÄVEN
BILJET TER :  WWW.STELLAEVENT.SE  &  WWW.IMPROVAJS ING.SE

SEINABO SEY

 VÄVEN
UMEÅ5.4

BOKA BILJETTER PÅ STELLAEVENT.SE

30.3  
umeå, idun

biljetter på:  stellaevent.se & Biljettcentrum, 090-13 31 80

TOMAS

ANDERSSON

WIJ

TURNÉ

2019

BILJETTER: STELLAEVENT.SE & BILJETTCENTRUM 
090-13 31 8

2.3 Umeå, Stadskyrkan

biljetter: Stellaevent.se

21.2 
Umeå, Väven

Vi underhåller Norrland.
.sewww.
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Radikal jämlikhetsföresprå-
kare och en av sin tids mest 
spelade dramatiker. Efter sin 
död bortglömd och förbisedd. 
Nu, nästan hundra år senare, 
får Alfhild Agrell sin rätt-
mätiga renässans. 

Under det tidiga 1880-talet var 
hon den mest spelade dramati-
kern på Kungliga dramatiska tea-
tern i Stockholm. Alfhild Agrell 
(1849-1923) var samtida med 
Strindberg och Ibsen och skrev 
om det som låg henne närmast 
hjärtat; kvinnans frigörelse och 
rätten till ett eget liv. I dramer 
som »Räddad« – genombrot-
tet från 1882 – »Dömd« och 
»Ensam« visade hon sitt enga-
gemang, särskilt för ensamma 
och ogifta kvinnor. Men hennes 

TEATER

I HUVUDET 
PÅ ALFHILD 
AGRELL

TEATER VÄSTERNORRLAND

 Datum 7 april
 Tid kl 16.00 
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd 2 tim 20 min inkl paus
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 25 januari
  Biljettcentrum.com
 Manus Therese Söderberg
 Regi  Dag Norgård
 Scenografi Anna Asker
 Kostym Karin Sundvall
 Mask Birgitta Rasmusson
 Rörelse-
 gestaltning Aleksandra 
  Czarnecki Plaude
 Musik Eva Sidén
 Medverkande Helena Svartling
  Kaj Ahlgren
  Anita Nyman
  Gisela Nilsson
  Åke Arvidsson
 Arrangör Umeå Teaterförening

Den radikala konditors- 
dottern från Härnösand

samtid tröttnade på radikala 
jämlikhetsförespråkare i dra-
matiken. Alfhild Agrell fick hitta 
nya vägar, genrer och pseudony-
mer för att nå ut med sina texter. 
 Hon växte upp i Härnösand 
där hon återbördades och 
begravdes i familjegraven på 
Säbrå kyrkogård. Efter sin död 
glömdes hon bort för att sedan 
återupptäckas i olika omgångar 
från 1970-talet och framåt. När 
Spetsprojektet (ett samarbete 
mellan Riksteatern, Östgötatea-
tern och Länsteatern i Örebro) 
på 2000-talet sökte och fann 
bortglömda verk av kvinnliga 
dramatiker var »Räddad« ett av 
de verk som sattes upp på nytt. 
 2012 grundades Alfhild 
Agrell-sällskapet och i år händer 
mycket kring hennes namn 
och verk. Flera nyutgivningar 

är aktuella och Härnösands-
baserade Norrdans har låtit tre 
koreografer tolka hennes verk i 
dansform under samlingsnamnet 
»Alfhild Agrells arv«. Teater 
Västernorrland ger sig ut på en 
fri fantasi om hur en konditors-
dotter från Härnösand blev en av 
landets mest spelade dramatiker. 
»I huvudet på Alfhild Agrell« 
rör sig mellan dröm och verklig-
het. Hon möter Strindberg och 
Ibsen, Ellen Key och Victoria 
Benedictsson. Genom Alfhilds 
ögon får vi se fragment ur hen-
nes  pjäser och minnas hennes 
succéer.
 Pjäsen, skriven av Therese 
Söderberg, handlar också om 
hennes obändiga lust att skriva 
och hur hon till varje pris ville 
lyckas, bli bäst, och hur hon 
 aldrig gav upp sina drömmar.
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EN VINTERSAGA 
MED GROTT- 
TEATERN
»En Vintersaga‹ av William 
 Shakespeare sätts upp av tea-
terensemblen Teaterkrater på 
 Grotteatern, Kulturhuset 
Klossen 2 mars kl 19.00, 
3 mars kl 14.00 och kl 18.00.

LÅT DIG INTE LURAS
Se upp för andrahandsförsäljningen! Det inne-
bär ofta höga extraavgifter. Dessutom är kanske 
 biljetterna inte ens giltiga. Köp dina biljetter 
där de lagts ut till försäljning av arrangören, 
till exempel  Biljettcentrum, Norrlands operan, 
Väven, Tickster.com, Ticketmaster.se, Biletto, 
 Kulturbiljetter etc. 

AUDITION X 2 – FÖR PJÄS    
SAMT  MORDGÅTA PÅ ENGELSKA!
Umeå Theatre Company, Norrlands främsta engelskspråkiga 
 amatörteatergrupp, har auditions 23–25 januari kl 17.00–20.00 
för två av sina vårprojekt. Föreställningarna äger sedan rum i mitten 
av april och tidigt i maj. Sökes: Skådespelare, tekniker, producenter 
och marknadsförare – inga förberedelser krävs och alla är välkomna! 
Föreställningar, repititioner och arbete sker på engelska. 
I samarbete med Umeå Studentkår och Folkuniversitetet. 
För mer information: Umeatheatre.com

Umeå Musikskola ger i sam-
arbete med Teaterprogrammet 
på Midgårdsskolan »Urine-
town the musical». Musikalens 
handling kretsar kring miljöför-
störing och människors ansvar. 
Dramat utspelar sig inom en 
nära framtid i en sliten stad 
där grundvattennivån sjunkit 
så lågt att myndigheterna känt 
sig tvingade att ta till drastiska 
åtgärder. Folkets vattenför-
brukning och kissande ska 
regleras av företaget »Urine 
good company« genom avgifts-
belagda offentliga toaletter. 
Men folkets längtan efter frihet 
och demokrati går inte att 

 kontrollera och upproret 
är oundvikligt.

»Urinetown« som gjort 
succé på Broadway 
och vunnit flera Tonys 
tar upp tunga ämnen 

med drastisk humor, 
oanade vändningar och 
häftiga sång- och dans-
nummer. Midgårdssko-
lan scen »Valhalla« 
27–28 mars kl 18.30.

NY KULTURSCEN 
PÅ UMEDALEN
ABF Umeå arbetar tillsammans 
med bland andra, Greger Ottos-
son för att etablera en kulturscen 
på Umedalen perfekt för till 
exempel lunchteater! Lunchlådan 
kan med fördel tas med och ätas 
på plats. Busslinje 1 (gå upp via 
Sufflörgränd). 
Adress: Aktörsgränd 10, Hus M6

NOTISER
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TEATER

UNDER [ÄR 
JAG] BAR

SMART FRAMFÖRANDE / 
GLUGG PRODUKTION

 Datum 27 april
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 90 min
 Biljettpris 180 kr, Scenpass 140 kr,  
  stud 140 kr, ungd 90 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen Väven
 Av & med Mia Westin
  Charlotte Lindmark 
 Modist Mysan Adamec 
 Bollplank Rasmus Lindberg
 Arrangörer Umeå Teaterförening
  Smart Framförande 
  Glugg Produktion

PRESSKLIPP:

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

VÄSTERBOTTENSKURIREN

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

SUNDSVALLS TIDNING

I över två och halvt år har 
 denna lovsång till vaginan 
gjort succé runt om i Sverige. 
I slutet av april är det dags, då 
tar Mia Westin och Charlotte 
Lindmark för sista gången 
med publiken till de glömda 
våtmarkerna söderöver.

Sista föreställningen
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 Lind-
mark 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 skrämmande 
bristfälliga. 
 – 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 Stock-
holm, uppvuxen i Hälsingland och 
bosatt i Umeå. Hon har arbetat 
med teater sedan tidigt 90-tal  
bland annat som skåde spelare 
och regissör på Profilteatern. 
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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Outgoing Concert 
Alta Pusteria International Choir Festival

Vokalt sakralt

Söndag 26 maj 

Mer information hittar ni på  
www.sangkraft.se.  

Mariakyrkan  
söndag 24 mars 18.00

Mer information hittar ni på  
www.sangkraft.se.  

DANS

MÄRGBEN

NORRDANS

 Datum/tid 7 maj kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 70 min
 Biljettpris  190 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud 150 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från  11 januari
 Biljetter Biljettcentrum.com 
      Kulturreceptionen, Väven 
 Koreografi Simone Grøtte
 Musik Herman Rundberg
 Scenografi Mari Lotherington
 Ljusdesign Torbjørn T Sandnes
 Kostymdesign Else Ciljan Jakobsen
   Caroline Cecilie Evju
 Medverkande Tomáš Červinka
  Alberto Cisselo
  Claudia Fürnholzer
  Viktor Konvalinka
  Jakub Mędrzycki
  Hanna Nussbaumer
  Anaïs Pensé
  Verena Pircher
 Arrangör Norrdans
  Såhkie Umeå Sameförening
  Umeå Teaterförening

Traditionell samisk kött- och paltmiddag 
med märgben serveras i anslutning till  
föreställningen. För pris, anmälan och övrig 
info: www.sahkie.se och info@sakhie.se 

Att dansa 
sin historia

Koreografen Simone Grøtte gör en biografisk djupdykning 
i verket »Märgben«. Med Norrdans internationella ensemble 
undersöker hon förhållandet till sitt samiska ursprung.

Värt att veta... 
 
SLU i Umeå bjuder på intressant kunskap, 
vegetarisk soppa och bröd i biblioteket. 
Kom klockan 12.00.

Alla är välkomna!

30 januari Blandskog och blandade mål

13 februari Skogen och klimatångesten – så tacklar vi  
skadegörarna

27 februari Sex laxar och en laxtrappa

13 mars Renen visar vägen för landskapsplanering 

27 mars Hälsa och naturvård – betydelsen av gröna    
stadsmiljöer

10 april Bekämpa fattigdom – plantera ett träd
24 april Skogen, maten, hälsan – globala perspektiv på 
mat- och näringssäkerhet

Mer information: slu.se/vart-att-veta

– Jag har alltid känt mig som 
en same. Detta trots att jag 
inte jobbar med renskötsel, inte 
pratar samiska och inte kan 
jojka. När jag var fem år frågade 
min mamma mig vad jag tyckte 
var bäst med att vara same. Jag 
svarade: »att äta märgben.« Den 
frågan har följt mig in i vuxen 
ålder.
 Simone Grøtte är koreograf, 
född och verksam i Nordnorge. 
I hennes konstnärliga arbete är 
den samiska bakgrunden stän-
digt närvarande. I sitt konstnär-
skap utforskar Simone Grøtte 
frågor som identitet och tillhö-
righet och hon har sagts ha »en 
talang att göra en lokal historia 
universell och en särskild för-
måga att förvandla det triviala 
till något exotiskt.«
 I dansföreställningen »Märg-
ben« utgår Simone Grøtte från 
sina egna personliga erfarenhe-
ter och tillsammans med Norr-
dans åtta dansare arbetar hon 
på sitt typiska sätt: med ljudupp-
tagningar, nyskriven musik och 
objekt.
 »Märgben« har världspremiär 
i slutet av mars 2019 på Norr-
dans hemmascen i Härnösand.
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»Fäboland« gjorde braksuccé 
och spelades för utsålda hus. 
Nu gör Sara Parkman och 
Samantha Ohlanders en ny 
show av vår kulturhistoria 
när de tar oss med ut på tur 
i den svenska urskogen.

De är tillbaka! Succégänget 
bakom folkmusikkabarén 
»Fäboland« klättrar över gär-
desgården och gör en musikfylld 

SHOW / MUSIK

NATIONAL-
PARKEN

RIKSTEATERN

 Datum 16 maj
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 timme, 50 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass/medl  
  150 kr, stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 25 januari 
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Av och med Sara Parkman
  Samantha Ohlanders
  Hampus Norén
  Jonas Gren
 Text Sara Parkman
  Jonas Gren
 Musik Sara Parkman
  Samantha Ohlanders
  Hampus Norén 
 Regi Lisa Färnström
 Scenografi,
 ljus & video Markus Granqvist 
 Kostym & 
 mask Agnes Östergren
 Mask Emelie Henriksson
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studiefrämjandet
  Umeå Folkmusikförening

föreställning om det svenskaste 
vi har: skogen.
 Följ med in bland gran och fur, 
in i byalagsgubbarnas, skogs-
maskinernas och de mjuka moss-
bäddarnas land. Här avverkas 
berättelser om mormorstallar, 
dragspel och motorsågar. Vi får 
höra historier om kaffekorgar, 
landskapsdjur och den gröna 
våg som slog in över landet på 
70-talet. Om nutida innerstads-
folk i svindyra funktionskläder 

och om de som bodde här för 
länge sedan.
 Även denna gång står två 
av Sveriges bästa folkmusiker, 
Sara Parkman och Samantha 
Ohlanders, på scenen. Tillsam-
mans med den prisbelönte kom-
positören Hampus Norén och 
poeten Jonas Gren utforskar de 
berättelserna och musiken som 
vuxit fram med dragspelskungar, 
baggböleri och skogsindustri. 
 I »Nationalparken« får 

urskogen agera metafor för 
brokighet och mångfald – och 
blir en hyllning till de tusentals 
sätt vi människor kan välja att 
leva på.
 Sara Parkman och Samantha 
Ohlanders har kallats folkmusi-
kens »Thelma and Louise« och 
har gjort sig kända som genrens 
förnyare. Tillsammans har de 
även släppt albumet »Matriar-
kerna« som tog vid där föreställ-
ningen »Fäboland« slutade.
 »Nationalparken« har regisse-
rats av Lisa Färnström. Förutom 
»Fäboland« har hon bland annat 
gjort produktioner som »”Sång 
till välfärden« och »Olydnad« 
vilka tidigare spelats i Umeå.
 »Nationalparken« är den 
fjärde föreställningen i Riks-
teaterns pågående satsning på 
temat »Människa och natur«. 
Under en treårsperiod gör Riks-
teatern två produktioner årligen 
om människans kluvna förhål-
lande till naturen.

Välkommen till 
Nationalparken!
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Kammar-
musik-
festival

8–11 oktober
Svante Henryson
konstnärlig ledare

Anne-Sofie von Otter, sopran
Zilliacustrion, stråktrio
Pekka Kuusisto, violin
Bengt Forsberg, piano

m. fl.

Förköp: Din Bok

info: www.umeakammarmusik.se

 Kammarmusik-
festival

Strömbäck
14–16 juni

 
Svante Henryson
konstnärlig ledare

Erika Sunnegårdh, sopran
 

Harpa och kontrabas
2 mars Holmsunds Kyrka 

Margareta Bengtsson
Anders Jormin

  

Förköp och info 
www.umeakammarmusik.se

VÄSTERBOT TENSTEATERN PRESENTERAR

Paket med 
mat och 
boende! w w w. v a s t e r b o t t e n s t e a t e r n . s emedlefors.se

NÄRA 8000 BESÖKARE SOMMMAREN 2018.

Se Astrid Lindgrens 
älskade saga du också!

15 juni - 14 juli 2019,
Medleforsparken i Skellefteå  

Sagolikt stark sommarteater.  - VK

En hjärtknipande saga ackompanjerat av 
Medlefors förtrollande grönska och 
ömma skådespelarinsatser - Norran

BILJETTER UTE NU: WWW.TICKSTER.COM
WWW.VASTERBOTTENSTEATERN.SE 

Rekommenderas från 7 år. 
Regi: Ronny Danielsson

Galleri Alva är en del av Alva kultur – ett centrum för kultur
i vården som ger möjlighet till miljöombyte och rekreation. 
Ni hittar oss mellan apoteket och centralhallen. Välkommen!

11 januari – 5 februari  Lena Linnros  

8 februari – 5 mars  Umeå konsthögskola

8 mars – 2 april  Krister Hägglund

5 april – 30 april  Gunilla Åsberg

3 maj – 28 maj  Ann Mari Simonsson 

juni – augusti  Sommarutställning

30 augusti – 24 september  Christina Olivecrona

27 september – 22 oktober  Simon Gran

25 oktober – 19 november  Ej fastställt

22 november – 17 december  Britt-Lis Lindqvist

Utställningar 2019 på Galleri Alva  
Norrlands universitetssjukhus
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Ytterligare en bil anländer, föra-
ren kliver ur sin bil och stegar 
över till den första och sätter sig. 
De har bestämt ett möte, långt 
ifrån andras blickar. De har inte 
träffats på många år, men när en 
kallar, kommer alltid den andre, 
så har det alltid varit. 

TEATER

KALLAR DU, 
KOMMER JAG

SKUGGTEATERN

 Tid/plats 
 /biljetter meddelas senare
 Av & med Skuggteatern
 Manus Emil Nilsson-Mäki
 Regi Emil Nilsson-Mäki
 Kostym Frida Allberg
 Producent Emma Burström
  Frida Allberg
 Medverkande Karin Malmberg
  Magnus Nilsson-Mäki 
 Arrangör Skuggteatern
  Umeå Teaterförening

Drive-in teater
Sommarnatt +14°C. En bil står ensam 
på en ödslig grusparkering.  I den sitter 
någon och nickar sakta i takt till bilradions skrål. 

»Kallar du, kommer jag« är en 
unik teaterupplevelse i drive-
in teater format. Precis som 
i drive-in bio ser och hör du 
föreställningen inifrån din egen 
bil. Du köper en bil-biljett och 
väljer själv om ni är 1,2,3 eller 
4 st som ser föreställningen.      

Biljetter, spelplats och mer 
info släpps i maj. Håll utkik 
på Skuggteaterns hemsida och 
sociala medier. Detta vill du inte 
missa!

www.umea.se/bibliotek

En plats 
för nyfikna
På våra elva folkbibliotek kan du låna böcker, musik, 
filmer och ljudböcker. Det finns också dagstidningar, 
tidskrifter, uppslagsböcker, samhällsinformation,  
datorer med databaser och tillgång till internet. 

Biblioteken är en populär mötesplats för stora och  
små och har ett brett utbud av aktiviteter och program, 
de allra flesta gratis. Du kan exempelvis delta i en läse-
cirkel, besöka ett språkcafé, forska efter dina förfäder, 
lyssna på en författare, ta med barnen till sagostunden, 
få läxhjälp, skapa något i en formverkstad – eller bara  
ta det lugnt en stund. 

Läs mer på www.minabibliotek.se  
Välkommen!

biblioteksbuss

BaBybokprat
tekniktorsdag

lAseklubb

DIGitalhjalpen
Slaktforskning INternetlana 

bocker Kommuninformation

Sagostunder

tidningar

laxhjalp

Oppen  

FoRmverkstad

  lyssna  

pa musiK
SPRakCafe Forfattarbesok

SAngstund fOr barn



46 VÅREN 2019

Marie Göranzon och Helena 
Bergström ger nytt liv till ka-
raktärerna i Ibsens kvinno-
saksdrama i »Ett dockhem 2«. 
Nora gör comeback i hemmet 
hon lämnat och i mötet med 
familjen konfronteras hon 
med sina vägval.

Slutet på Henrik Ibsens mäster-
verk »Ett dockhem« från 1879 
är klassiskt: Nora går ut genom 
hemmets dörr och lämnar man 
och barn för att söka sin fri-
het. Nu kliver hon tillbaka över 
tröskeln, och in på scenen, i den 
amerikanske stjärndramatikern 
Lucas Hnaths uppföljare.
 I »Ett dockhem 2« har det gått 
15 år sedan sist. Året är 1894 
och Nora har hunnit bli en firad 
och framgångsrik författare. Hon 
skriver feministiska bestsellers 
om frigjorda kvinnor, inte olika 

TEATER

ETT  
DOCKHEM 2

KULTURHUSET STADSTEATERN 
/ RIKSTEATERN

 Datum/tid 21 maj kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 1 tim 45 min ingen paus
 Biljettpris 395 kr, Scenpass 295 kr, 
  stud 350 kr, ungd 200 kr
 Biljetter från 25  januari
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Manus Lucas Hnath
 Översättning Molle Kanmert Sjölander
 Regi Philip Zandén
 Biträdande 
 regi Gunilla Röör
 Scenografi Lars Östbergh
 Kostym Ann Bonander Looft
 Ljusdesign Tobias Hagström-Ståhl
 Ljud Simon Mårtensson
 Mask Ulrika Ritter
 Medverkande Helena Bergström
  Marie Göranzon
  Philip Zandén
  Matilda Ragnerstam
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Det är fantastiskt att se de två [Marie 
Göranzon och Helena Bergström] på 
scenen.«

KULTURNYTT

»Helena Bergström gör skickligt en Nora 
som inser att hon aldrig kan sluta slåss.«

SVENSKA DAGBLADET

»Philip Zandén […] är underbar att se 
på scen igen«

EXPRESSEN

»Tunga skådespelarinsatser.«
ESKILSTUNA-KURIREN 

Giganter möts  
i nytt dockhem

henne själv. Men hon har också 
samlat på sig fiender.
 Trots att det gått över ett 
decennium sedan hon lämnat 
maken Torvald har skilsmässan 
inte gått igenom och nu behöver 
Nora få sitt oberoende garanterat 
och papperna undertecknade. Hon 
stämmer träff med barnjungfrun 
Anne Marie, som tagit hand om 
och uppfostrat Noras och Torvalds 
nu vuxna barn, för att få hjälp. 
Snart är intrigerna igång.
 I denna njutbara kraftmätning 
drabbar Helena Bergström, som 

Nora, och Marie Göranzon, 
som Anne Marie, samman över 
livsval, skuld och uppoffringar. 
I Lucas Hnaths nyskrivna kam-
marspel lever kvinnokampen 
upp igen, med Ibsens karaktärer 
placerade i nutid. Här befinner 
sig dottern Emmy, spelad av 
Matilda Ragnerstam, som läng-
tar efter allt det som Nora gjort 
uppror mot. Och här finns den 
sorgsna och stukade patriarken 
Torvald, underbart gestaltad av 
Philip Zandén som även regisse-
rat föreställningen. Det är rappt, 
intensivt och fullmatat med vass 
komik.
 Lucas Hnaths »Ett dockhem 
2« gjorde succé på Broadway 
under 2017 och nominerades 
samma år till åtta Tonys. Den 
svenska versionen spelades på 
Stadsteatern i Stockholm hösten 
2018 och turnerar med Riks-
teatern i vår.
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Epifónima betyder utrop på gre-
kiska. Det är också namnet på 
Cirkus Cirkörs senaste uppsätt-
ning där sju kvinnliga cirkusar-
tister från Grekland, Kanada, 
Palestina, Polen, Sverige och 
Schweiz tillsammans med det 
kreativa teamet skapat ett 
allkonstverk inspirerat av både 
samtida och historiska kvinno-
kämpar.  
 2019 är det hundra år sedan 
kvinnor i Sverige fick rösträtt: 
 – Tack vare århundraden av 
kamp har vi fått möjlighet att 
skapa den här föreställningen 
med ett i princip helkvinnligt 
kreatörsteam. Varje privilegium 
och möjlighet som jag har idag 
är möjliga tack vare de som har 
gått före mej, säger regissören 
Tilde Björfors. 
 Precis som i Cirkus Cirkörs 
»Wear it like a crown« – om att 
bära sin rädsla som en krona – 
står norska artisten och kom-
positören Rebekka Karijord för 
musiken till »Epifónima«. Hon 

NYCIRKUS

CIRKUS  
CIRKÖR – 
EPIFÓNIMA

CIRKUS CIRKÖR    
/ ÖSTGÖTATEATERN

 Datum/tid 29 nov kl 19.00, 
  30 nov kl 16.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 2,5 tim inkl paus
 Biljettpris 350 kr, Scenpass 295 kr, 
  stud 295 kr, ungd 175 kr
 Biljetter från 25 januari
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Regi Tilde Björfors
 Musik Rebekka Karijord
 Medverkande Lisa Angberg 
  Eirini Apostolatou 
  Kajsa Bohlin 
  Sarah Lett 
  Ashtar Muallem 
  Lucie N’Duhirahe 
  Karolina Wojtowicz
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studieförbundet Bilda

  Rek från 10 år

»Epifónima« är ett allkonstverk skapat av 
alla inblandade. För övriga namn se 
umeateaterforening.se
 

har huvudsakligen använt sig av 
rytmer och kvinnliga röster från 
olika delar av världen som sedan 
blandats med ensemblens egna 
stämmor. 
 »Epifónima« utmanar tradi-
tionella strukturer och hierarkier. 
Bland förebilderna finns gudin-
nan Ishtar som representerar 
både krig och kärlek, medeltidens 
centrala mystiker Hildegard av 
Bingen, religiösa Beginrörelsen 
där kvinnor levde i gemenskap 
icke-hierarkiskt och Pocket-
tidningen R. Andra förebilder är 

Fatemeh Khavari som bland 
annat lett sittstrejken för 
att stoppa utvisningarna till 
Afghanistan och amerikanska 
aktivisten Tarana Burke som 
startade #metoo-rörelsen redan 
2006 för att uppmärksamma 
sexuella trakasserier. En rörelse 
som hösten 2017 växte till en 
världsomfattande rörelse. 
 – Vi har ju redan sett vad krig 
skapar och vilka låsningar det 
leder till! I den här produktio-
nen vill vi undersöka vad som 
händer om vi bryter de traditio-
nella hierarkierna, tänker cirklar 
istället för räta vinklar, ser 
varandra i ögonhöjd istället för 
uppifrån och ner, och går i bredd 
istället för på led, säger Tilde 
Björfors.
 »Epifónima« är en naturlig 
fortsättning på Tilde Björfors 
senaste föreställningar »Bor-
ders«, »Limits« och »Move-
ments« som kretsat kring 
gränser, begränsningar och 
migration.

Sju cirkusartister  
i ett gemensamt 
utrop

Hösten 2017 rasade #metoo-rörelsen 
som en löpeld över världen. Cirkus Cirkörs 
»Epifónima«, med sju kvinnliga cirkusartister 
på scenen, har gudinnan Ishtar, Hildegard av 
Bingen, Fatemeh Khavari och Tarana Burke 
som förebilder. 

PRESSKLIPP:

»Det är kreativt, vackert, ofta oväntat. 
Omärkligt glider det ena över i det 
andra.« 

NORRKÖPINGS TIDNINGAR

 
»Sanslösa akrobatiska nummer och ett 
budskap som inte går att ta miste på.«

 FOLKBLADET

 
»... den helkvinnliga ensemblen skapa en 
närmast sakral, omfamnande stämning i 
Cirkus Cirkörs nya verk Epifónima.«

SVENSKA DAGBLADET

»...cirkusuppsättning med mycket 
hjärta.« 

SVENSKA DAGBLADET
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Avs: 
Umeå Teaterförening
Kungsgatan 48
903 26 Umeå B SVERIGE 

PORTO 

BETALT

Följ allt vi skriver 
om kultur och nöje!

Börja följa dina favoritämnen på vk.se/mittvk




