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TeaTer & dans i Linköping VÅren 2013



Fakta om Riksteaterföreningen KARIL  
– kulturarrangörer i Linköping

KARIL är en av de ca 230 teaterföreningar som äger 
Riksteatern. KARIL bildades 1998 och har ca 650 medlemmar. 
Föreningen drivs på ideell grund och verksamheten har stöd av  
Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun. Föreningen 
samarbetar med Skådebanan, Östgötateatern och Arenabolaget i 
Linköping. Medlemskap i KARIL ger genom Riksteaterns Scenpass rabatt 

på biljettpriset till Riksteaterföreställningar i hela landet, till Östgötateatern och Arenabolaget i Linköping 
men också till ett stort antal teatrar i hela landet, såsom Dramaten, Stockholms stadsteater etc.

KARIL arrangerar ca 20 föreställningar per år och ser som sin uppgift att komplettera övrigt utbud i 
Linköping med de bästa föreställningarna från turnerande teatrar i Sverige. Föreställningarna ses av 
ca 3000 åskådare.

KARIL:s styrelse har 11 medlemmar. Ordförande är Ingvar Kopp och repertoaransvarig är  
Ulrika Reinholdsson. I den regionala föreningen Riksteatern Östergötland ingår 11 lokalföreningar. 
Riksteatern Östergötland har en anställd teaterkonsulent: Ulf Thörn.

Ingvar Kopp, ordförande i KARIL.  
Foto: Elis Hoffman.

KULTURARRANGÖRER I LINKÖPING



Sveriges bästa turnerande teatrar  
gästar Linköping

Förra året tilldelades KARIL ett stipendium av Riksteatern ur Hans 
Ullbergs fond för att vi är en teaterförening som: 

”vågar tänka nytt och ge sin publik en varierad, 
underhållande och ibland utmanande repertoar med 
både drama och musik och dans”. 

Med den fantastiska uppmuntran fortsätter vi att ta hit ett brett 
spektrum av föreställningar, som våren 2013 berör allt från varieté 
och clowner till samhällsengagerande pjäser. De flesta visas på 
Sagateatern som är en liten och intim teater där publiken kan 
uppleva scenen på nära håll.

KARIL är en del av Riksteatern, och löser du ett medlemskap i 
föreningen erhåller du Scenpass Sverige som är ett rabattkort på 
teatrar över hela landet. En förteckning över alla förmåner finns på 
www.scenpass.nu.

Den 16 februari håller vi årsmöte och bjuder våra medlemmar på 
föreläsningen Arkan Asaad – Mitt liv och rätten att få välja. Det 
ges även en presentation av vårens repertoar.  Icke-medlemmar är 
varmt välkomna till föreställningen men betalar inträde som vanligt. 

Väljer man däremot att lösa medlemskap senast samma dag så 
bjuder vi på inträdet!

Botrygg fortsätter att stödja stadens kulturliv genom att generöst 
bjuda sina hyresgäster på två biljetter var till en av några utvalda 
föreställningar.

I vår utökar vi vårt samarbete med andra kulturarrangörer i 
Linköping och visar dokumentären Vardagsrevolutionen tillsammans 
med Linköpings filmstudio Cinemax. Missa inte den! 

Slutligen vill vi tipsa om mer teater och kultur. Östgötateatern  
ger musikalen Familjen Addams 8 feb – 31 maj, Pelikanen 15 mars 
– 26 maj och Historien om en soldat 12 april – 12 maj.  
Ung scen/öst visar Den magiska cirkeln 8 mars – 31 maj.

Väl mött i teatersalongen!

Sponsor:



Biljettförsäljning 
Biljetter kan bokas redan nu på www.tickster.se och finns även  
att köpa på Skådebanan, tis kl. 11.00-18.00 och ons-fre kl.  
11.00-15.30, tel 013-12 88 73. Kassorna på teatrarna är 
bemannade 1 timme före föreställningen.

Biljetter till dansföreställningarna finns dessutom på www.ticnet.se 
och i biljettkassan på Konsert & Kongress, tel: 013-190 00 00.

Adresser 
Sagateatern – Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget.  
Tel 013-20 53 62 (1 timme före föreställning).
Forumteatern – Nationernas Hus, Ågatan 57.
Wallenbergssalen – Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats.
Skådebanan – Drottninggatan 40.

KARIL:s årsmöte
Årsmötet äger rum på Sagateatern lördagen den 16 februari  
kl. 14.00. Direkt efter årsmötesförhandlingarna följer en  
presentation av vårens teaterprogram. Sedan bjuder vi på kaffe i 
foajén innan föreställningen Arkan Asaad – Mitt liv och rätten att  
få välja börjar ca kl. 16.15. Föreställningen är gratis för KARIL:s 
medlemmar. Föranmälan krävs – läs mer i den separata kallelsen. 
Varmt välkomna!

Alla erbjuds att köpa 4 biljetter till priset av 3. Välj 4 föreställningar 
ur vårens utbud på Sagateatern och betala för 3 (den billigaste är 
gratis). För den som inte har Scenpass är det billigare att köpa ett 
pass och biljetter till medlemspris än att betala ordinarie pris. 
Biljetterna säljs av Skådebanan.

Grupprabatt
Köper man minst 5 biljetter till samma föreställning så får man  
10 procent rabatt, och köper man 10 biljetter eller fler så får man 
20 procent. Rabattbiljetter bokas genom mejl till rabatt@karil.se. 
Bokningen bekräftas genom ett svarsmejl. Rabattbiljetterna  
hämtas ut på Skådebanan senast dagen före föreställningsdagen.

Erbjudanden



Vårens 
teater  
& dans
i Linköping  
– en snabbtitt:

8 
mar

MozartMitt liv och rätten  
att få välja

16 
feb

Hemsöborna

9 
mar

no man is an island  
& My True North

13 
mar

Den stora förändringen

20 
mar

Håpas du trifs bra  
i fengelset

27 
mar

Display

26 
feb

Dagboksanteckningar 
från ett källarhål

3 
apr

Jag ringer mina bröder

10 
apr

Vardagsrevolutionen

11 
apr

The Crack  
– a Variety of Comedy

23 
apr



Föreläsning: 
Arkan Asaad 
– Mitt liv  
och rätten att 
få välja

Dans:  
Display

en föreläsning om tvångs-
äktenskap sett ur en mans 
perspektiv. 

arkan berättar öppenhjärtigt 
och personligt om relationen 
med sin pappa, hur det är att 
växa upp i en familj med starka 
traditioner och varför han valde 
att följa sina egna drömmar. Det 
är en trollbindande, humoristisk 
och gripande historia om kärlek 
och svek.

arkans roman stjärnlösa  
nätter, som gavs ut 2011, 
handlar om starka band mellan 
far och son och hur deras syn 
på livets vägval kolliderar. Amàr 
är glad att återse sin jämnåriga 
kusin Amina, men får en chock 
när han får veta att hans far 
bestämt sig för att de skall gifta 
sig med varandra. Han klarar 
inte av trycket från släkten och 
går med på giftermålet, men 
ångrar sig snart.

Med display ställer koreografen 
Björn Säfsten fler frågor än han 
ger svar. Hur skapar vi betydelse 
av signaler och symboler i det 
performativa rummet och hur 
tolkas detta av åskådaren?  
Med intrikat humor och en  
förkärlek för rörelsens detaljer 
blir Display till ett helt unikt rum 
för koreografi. Verket är skapat till 
kompositör Victor Saizs  
nykomponerade ljudlandskap.  
I en blandning av uppgifter och 
interaktion sätts en rad olika 
 

situationer mot varandra, person-
ligt, precist och detaljerat utfört.

Verket hade premiär på Norr-
landsOperan 2011 och har 
spelats i dubbla omgångar i 
Stockholm, samt i Newcastle 
och New York och är del ett i en 
serie kallad Attending Presence. 

efter föreställningen hålls ett  
öppet samtal på Passagen. Björn 
Säfsten och filosofen Per Nilsson 
diskuterar dans och filosofi.

16
feb

26
feb

16 feb, 16.15, sagateatern. 
Medverkande: Arkan Asaad
Manus: Arkan Asaad
Produktion: Riksteatern 
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus.

26 feb, 18.00, sagateatern.
Koreografi: Björn Säfsten 
Dansare: Oskar Landström och  
Sebastian Lingserius 
Musik: Victor Saiz 
Arrangör: Dansnät Sverige 
Speltid: ca 55 min + eftersamtal

Foto: Saga Berlin Foto: Nicklas Dennermalm

Biljetter: Ordinarie 120 kr, student/Skådebanan 100 kr, Scenpass 
GRATIS, under 21 år 65 kr

Biljetter: Ordinarie 150 kr, student 99 kr, Scenpass/Skådebanan 
95 kr, under 21 år 65 kr



123 Schtunk: 
Mozart

123 Schtunk: 
Hemsöborna

Möt myten och mysteriet  
Mozart med 123 Schtunk!

nu ger sig de omtyckta  
clownerna i ensemblen 123 
Schtunk i kast med att avslöja 
allt om Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

de utlovar en dundrande,  
brakande och känslosam  
berättelse om en liten man med 
stora gåvor. Det blir ett improvi-
serat och musicerande äventyr 
med en av världens mest kända 
kompositörer i centrum. Håll i 
peruken – allt kan hända!

strindbergs pärla i händerna 
på 123 Schtunk!

Här visas Hemsöborna i en 
aldrig tidigare skådad version. 
Hejdlösa improvisationer och 
svängig musik blir det när tre 
clowner sätter upp August 
Strindbergs fantastiska berättelse 
om Madam Flod och drängen 
Carlsson. 

Missa inte denna gripande och 
dramatiska berättelse om livet 
på en skärgårdsö. 
 
allt finns med: kärlek och  
längtan, illvilja och avund, 
framgång och död…

8
mar

9
mar

8 mars, 19.00, sagateatern.
Medverkande: Lasse Beischer 
och Dick Karlsson 
Producent: 1 2 3 Schtunk 
Speltid: ca 2 tim 20 min, inkl. paus

9 mars, 19.00, sagateatern.
Medverkande: Josefine Andersson, 
Lasse Beischer och Dick Karlsson 
Producent: 1 2 3 Schtunk 
Speltid: ca 2 tim 20 min, inkl. paus

Foto: Henri Kokko Foto: Henri Kokko

Biljetter: Ordinarie 310 kr, student/Skådebanan 270 kr, Scenpass 
250 kr, under 21 år 120 kr. OBS! 100 kr i rabatt vid köp av biljett 
till både 8 och 9 mars i biljettkassan på Sagateatern eller på  
Skådebanan! Kan ej kombineras med annat erbjudande.

Biljetter: Ordinarie 310 kr, student/Skådebanan 270 kr, Scenpass 
250 kr, under 21 år 120 kr. OBS! 100 kr i rabatt vid köp av biljett 
till både 8 och 9 mars i biljettkassan på Sagateatern eller på  
Skådebanan! Kan ej kombineras med annat erbjudande.



no man is an island är en 
komisk, engagerande och 
mycket utmanande duett för två 
dansare, en stor och en liten, 
däribland koreografen Erik Kaiel 
själv. Den stora är som en ö och 
den mindre dansar som en akro-
bat på kroppen av den stora, 
och gör allt för att inte nudda 
marken. Han puttar, drar, vän-
der och vrider den stora till nya 
former, för att hela tiden kunna 
klättra högre.

My True north är en intensiv 
föreställning om utvecklingen av 
en relation. Det som börjar som 
en intim duett slutar i en gemen-
sam kamp där paret behöver 
varandra för att överleva. Rytm 
och fokus har en nästan hypno-
tisk effekt och de två dansarna 
tar oss med på en berg-och-
dalbana genom föreställningen.

en komisk satir om vad som 
händer med oss när extrema åsik-
ter dras till sin spets och hur det 
påverkar vår syn på varandra.

Via hårfrisörskan Carina och 
hennes son Jörgen får publiken 
uppleva hur det politiska spelet 
påverkar den lilla människans 
vardag. Evy, den nytillsatta 
partiledaren för det regerande 
partiet SRP, visar i sin tur en 
annan sida av människan, den 

trygga med makt som tror sig ha 
allt att förlora på att dela makten 
med dem som inte faller innanför 
hennes ramar.

Föreställningen undersöker hur 
användandet av språket kan 
påverka framväxt av främlings-
fientlighet. Den berör teman som 
rädsla och fördomar i oss män-
niskor och hur en stad och dess 
invånare påverkas av en politisk 
förändring.

13 mars, 19.00, sagateatern.
Koreografi: Erik Kaiel 
Dansare: Heleen van Gigch, Kim Jomi 
Fischer, Jasper Dzuki Jelen  
och Erik Kaiel 
Arrangör: Dansnät Sverige 
Speltid: ca 13 min + 22 min

20 mars, 19.00, sagateatern.
Manus och medverkande: Lotten Roos
Regi: Helena Röhr
Kompositör: Peter Tegnér
Producent: Anna Nordlund
Speltid: ca 1 timme + diskussion

Dans:  
no man is  
an island 
& My True 
North

Satir:  
Den stora 
förändringen

13
mar

20
mar

Foto: Robert Benschop Foto: Maja Qvarnström

Biljetter: Ordinarie 150 kr, student 99 kr, Scenpass/Skådebanan 
95 kr, under 21 år 65 kr

Biljetter: Ordinarie 200 kr, student/Skådebanan 175 kr, Scenpass 
160 kr, under 21 år 100 kr



syskonen anni och sami har 
vuxit upp i ett hem där det aldrig 
fanns pengar, däremot alkohol. 
För Anni har det gått bra, men 
för Sami går det åt helvete. Han 
har drömmar och en begåvning 
som aldrig får komma fram. 
Istället hamnar han i kriminalitet 
och missbruk. 
 
anni älskar sin bror men slits 
mellan hopp och förtvivlan. Det 
är anhörigvecka på fängelset 
och Anni hälsar på Sami som 

hon inte har träffat på länge. 
Hennes lilla dotter har skrivit 
brev till sin morbror som hon 
ser upp till. Brevet börjar med 
raderna Håpas du trifs bra i 
fengelset.
 
Vad gör samhället för att 
hjälpa barn som har det svårt? 
Vad gör samhället för att hjälpa 
de anhöriga? Kan en sönder-
trasad relation läka? Susanna 
Alakoskis roman väcker många 
viktiga frågor.

en humoristisk och ömsint  
skildring av en ung människa i 
otakt med sig själv.

en dryg meter under marken, 
i en radhuskällare någonstans i 
Sverige, sitter sextonåriga Linnea 
och skriver dagbok. Egentligen 
är hon alldeles för blyg för att 
dela med sig av sina tankar, 
men klumpen i magen som inte 
vill försvinna ger henne ingen 
annan utväg. Utan att riktigt veta 

vad som kommer att hända, stäl-
ler hon sig upp på scenen och 
läser högt ur sina anteckningar.

Hon berättar bland annat om 
vänskapen med Janine, om kär-
leken till Antony och om längtan 
till festivalen då ALLT ska hända.
Linnea gestaltas av David  
Wiberg som var med och  
grundade humorkollektivet 
Varanteatern och är verksam 
inom scen- och bildkonst.

27 mars, 19.00, Forumteatern.
Efter en roman av: Susanna Alakoski
Dramatisering och regi: Peter Snickars
Medverkande: Anna-Maria Käll och 
Yngve Dahlberg
Produktion: Riksteatern och 
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

3 april, 19.00, sagateatern.
Manus och regi: David Wiberg
Medverkande: David Wiberg och 
Stefan Johansson
Musik: Stefan Johansson
Produktion: David Wiberg Industries
Speltid: ca 1 timme

Berättelse:  
Håpas du 
trifs bra  
i fengelset

Skildring:  
Dagboks- 
anteckningar 
från ett 
källarhål

3
apr

Foto: Bertil Hertzberg Foto: Tomaz Blanck

Biljetter: Ordinarie 200 kr, student/Skådebanan 175 kr, Scenpass 
160 kr, under 21 år 100 kr

Biljetter: Ordinarie 200 kr, student/Skådebanan 175 kr, Scenpass 
160 kr, under 21 år 100 kr

27
mar



Jag ringer mina bröder är en 
rolig och rasande uppgörelse 
med våra fördomar gentemot 
andra och varandra.

inget är vad det ser ut att vara. 
Ett vardagligt uppdrag slutar 
i polisjakt. En vänlig vinkning 
förvandlas till ett dödshot. Ett  
telefonsamtal blir ett meddelande 
från Andra sidan. Jag blir du 
som blir vi. Ett brott har begåtts. 
En stad har förlamats av rädsla.
 
 

Huvudpersonen i Jonas Hassen 
Khemiris nya pjäs irrar runt i ett 
landskap fyllt av paranoia och 
försöker agera normalt. Men 
vad är ett normalt beteende? 
Vem är en potentiell gärnings-
man? Och vad händer när de 
misstänksamma blickarna riktas 
mot den egna personen?

pjäsen tar avstamp i texten Jag 
ringer mina bröder som Jonas 
Hassen Khemiri skrev för DN i 
december 2010, en vecka efter 
bombdådet i Stockholm.

Jobba. konsumera. Hålla sig 
inom konventionerna.
Konstnären Mika Liffner och hen-
nes man Jon revolterar och kliver 
ur ekorrhjulet genom att flytta 
från Linköping till en gård på 
landet utanför Valdemarsvik, där 
de försöker leva självförsörjande 
i största möjliga mån.

Med årstidernas skiftningar får 
vi följa de två vardagsrevolutio-
närerna och deras barn, Momo 

och Kaya, i ett liv i samklang 
med naturen och i kontrast 
mot vår kapitalistiska samtid. 
Filmarna Jeanette Söderwall 
och Kristoffer Ramstrand från 
Norrköping har under ett år följt 
familjen i deras sökande efter en 
egen plats på jorden.

Mika Liffner kommer att vara på 
plats för att presentera filmen. 
Filmen visas i samarbete med 
Cinemax.

10 april, 19.00, sagateatern.
Manus: Jonas Hassen Khemiri
Regi: Farnaz Arbabi
Medverkande: Gloria Tapia,  
Kardo Razzazi, Angelica Radvolt, 
Pablo Leiva Wenger
Produktion: Riksteatern och Malmö 
Stadsteater
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

11 april, 19.00, 
Wallenbergssalen.  
Filmare: Jeanette Söderwall och 
Kristoffer Ramstrand 
Produktion: En fågel i handen 
Filmproduktion och Melofilm
Speltid: ca 1 tim 15 min

Dokumentär-
film:  
Vardags- 
revolutionen

Uppgörelse:  
Jag ringer 
mina bröder

10
apr

11
apr

Foto: Saga Berlin Foto: Kristoffer Ramstrand

Biljetter: Ordinarie 250 kr, student/Skådebanan 220 kr,  
Scenpass 200 kr, under 21 år 100 kr

Biljetter: Ordinarie 60 kr, Scenpass 50 kr, medlemmar i Cinemax 
GRATIS



Brittiska varietén The Crack 
intar Sverige! Allt under ledning 
av Miss Behave som med glitter, 
svärdslukning och spektakulära 
tricks härskar över scenen till-
sammans med sex andra  
varietéartister.

Miss Behave utlovar en explosiv 
kombination av stand-up, varieté, 
burlesk, komisk performance, 
udda tricks, kaos och anarki. 
Det blir en hyllning till olika slags 
humor, till det annorlunda och till 

det originella. Miss Behave är 
en karismatisk komedienn och 
”en av de få överlevande kvinn-
liga svärdslukarna i världen”. 
Hon har medverkat i The Tonight 
Show med Jay Leno, varit en del 
av världssuccéerna La Clique 
och La Soiree och producerat 
och medverkat i flera egna 
shower.

OBS! Showen framförs på  
engelska.

23 april, 19.00, sagateatern.
Medverkande: Miss Behave, Kalki Hula 
Girl, Kiki Kaboom, Jon Hicks, Mirko, 
Paul Morocco och Mr Jones
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 2 timmar, inkl. paus

Säsongsfinal: 
The Crack  
– a Variety  
of Comedy

23
apr

Foto: Richard Haughton

Satir, dans,  
berättelse,
skildring,  
dokumentär,  
föreläsning,  
improvisation,
uppgörelse &  
säsongsfinal.

Vad är Karil 
för dig?

Biljetter: Ordinarie 310 kr, student/Skådebanan 270 kr, Scenpass 
250 kr, under 21 år 120 kr



Som medlem i KARIL får du medlemskortet Scenpass Sverige. 
Medlemskapet kostar 120 kr för den första medlemmen i familjen 
och 80 kr för övriga. Enklast blir du medlem genom att klippa ut, 
fylla i och skicka in blanketten här nedanför. Du kan också lämna 
uppgifterna genom KARIL:s hemsida www.karil.se, eller lösa 
medlemskap i samband med våra föreställningar på Sagateatern. 
Medlemskapet gäller i ett år från inköpsdagen och ger rabatter på 
föreställningar över hela landet. Som exempel kan nämnas 25% 
rabatt på Östgötateatern torsdag, fredag och söndag, 10 % på 
Dramaten, 35 % på Kungliga operan och 60 kr i rabatt  

på Göteborgs Stadsteater! En förteckning  
över alla förmåner finns på www.scenpass.nu

Många av KARIL:s medlemmar är aktiva med till exempel marknads- 
föring och biljettförsäljning eller med att bygga upp och ta ner 
scenografin vid föreställningar. Vill du också bli mer delaktig och 
påverka kulturutbudet i Linköping – kontakta någon i KARIL:s styrelse.

Vi ses på teatern! 

För levande scenkonst  
– välkommen som medlem!

Ja, jag vill bli medlem i KARIL – kulturarrangörer i Linköping och få Scenpass Sverige 
som ger mig mängder av rabatter landet runt! Kostar 120 kr för ett år, 80 kr för familjemedlem. 
Namn: 
Född (år mån dag):     Jag är:      Kvinna         Man 
Adress:
Postnr och ort:
E-post:     Telnr:

Jag samtycker till att ovanstående uppgifter kommer att finnas i Riksteaterns medlemsregister för utskick av diverse 
medlemsinformation, även från samarbetspartners i Scenpass Sverige om aktuella förmåner. 

Ort och datum:
Namnteckning:

KARIL Kulturarrangörer i Linköping 
c/o Skådebanan
Drottninggatan 40 
582 27 LINKÖPING 

PLATS 
FÖR PORTO


