Medlemsutskick 18 nov 2014

<Z/>ĚƌŝǀĞƌƐŝŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚ
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
Foto: XXXXXX
ŝ>ŝŶŬƂƉŝŶŐƐŬŽŵŵƵŶ

WƌŽĚƵŬƟŽŶ͗
dĞĂƚĞƌ/ƌŝƐ

ZĞŐŝ͗
<Ăƌů^ĞůĚĂŚů;ƟĚŝŐĂƌtŽůůƚĞƌͿ

DĂŶƵƐ͗
>ĂƌƐͲŚƌŝƐƚĞƌ<ĂƌůƐƐŽŶ

DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗
&ƌŝĚĂ>ŝůũĞǀĂůůŽĐŚ
Ž'>ǇĐŬŵĂŶ

onsdag
18 nov kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϲϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϬϬŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϳϱŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

'ƵďďũćǀĞůćƌŽƚƌŽůŝŐƚǀćůƐƉĞůĂĚ͕ƚćƚŽĐŚ
ŵĞĚƌǇĐŬĂŶĚĞ͘sĂƌŽĐŚĞŶĂǀŽƐƐƐŽŵŚĂƌ
ĞŶƌǇŐŐƐćĐŬ͕ŬĂŶƐćŬĞƌůŝŐĞŶŝŶƚĞŶćƌƉũćƐĞŶ
ćƌƐůƵƚ͕ƐůćƉƉĂĚĞƚƐŽŵƵƚƐƉĞůĂƚƐ͘ĞƚŬĂůůĂƌ
ũĂŐǀćůŐũŽƌĚŽĐŚďƌĂƚĞĂƚĞƌ͘

ĞƚǀŝĨƂůũĞƌ
ćƌŚƵƌůŝǀĞƚ
ƉĊǀĞƌŬĂƌŽƐƐƵƟĨƌĊŶǀŝůŬĂďĞƐůƵƚǀŝĨĂƩĂƌ͘
ĞƚĂŶƐǀĂƌǀŝŚĂƌŽĐŚƐŽŵǀŝĂǀŽůŝŬĂƐŬćů
ŵĊƐƚĞƐƚĊĨƂƌ͘ĞƚŚĂŶĚůĂƌŽŵĂƩĨƂƌƐƚĊ͕
ŵĞŶŽĐŬƐĊĨƂƌƐŽŶŝŶŐŽĐŚĨƂƌůĊƚĞůƐĞ͘

'ƵďďũćǀĞůćƌĞƩƉƐǇŬŽůŽŐŝƐŬƚĚƌĂŵĂŽŵŵŽĚĞƚĂƩŬŽŶĨƌŽŶƚĞƌĂƐŝŐ
ƐũćůǀŵĞĚĚĞǀĂůŵĂŶŚĂƌŐũŽƌƚŝůŝǀĞƚ͘ĞƚćƌĞŶďĞƌćƩĞůƐĞŽŵĚĞŶ
ŵŽĚĞƌŶĂŵćŶŶŝƐŬĂŶƐƚƌĂŐŝŬŽŵŝƐŬĂƚƌŽƉĊĂƩ͟ĞŶƐĂŵćƌƐƚĂƌŬ͖͟ĞŶ
ďĞƌćƩĞůƐĞŽŵƌĂƐĞƌĂĚƟůůŝƚ͕ŽŵĂƩƂǀĞƌŐĞŽĐŚďůŝƂǀĞƌŐŝǀĞŶ och om
hurƌćĚƐůĂŶĨƂƌĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĨŽƌŵĂƌǀĊƌĂůŝǀ͘'ĊƌĚĞƚĂƩĨƂƌƐŽŶĂƐŵĞĚ
ĚĞƚĨƂƌŇƵƚŶĂ͍sĊŐĂƌǀŝ͍sŝůůǀŝ͍

ƩĨƂƌŚƂƌƐƌƵŵ͘ŶƵƚƌĞĚĂƌĞ͘ŶďƌŽƩƐŵŝƐƐƚćŶŬƚ͘ ĊĚĂƚǀĊƉĊǀĂƌƐŝƩ
ŚĊůůƉƌćŐůĂĚĞĂǀƚƌĂƐŝŐĂĨĂŵŝůũĞƌĞůĂƟŽŶĞƌŽĐŚĨƂƌƵƞĂƩĂĚĞŵĞŶŝŶŐĂƌ͕
ƐƉĞĐŝĞůůƚŽŵĚĞƚŵŽƚƐĂƩĂŬƂŶĞƚ͘DĞĚƚǀćƌƐćŬĞƌŚĞƚĨƂƌƐƂŬĞƌĚĞŚŝƩĂ
ďůŽƩŽƌŝǀĂƌĂŶĚƌĂƐƵƉƉďůĊƐƚŚĞƚ͗͟ƵćƌŶǇŚćƌ͕ĞůůĞƌŚƵƌ͍͟͟ƵŵĞŶĂƌ
ƟůůƐŬŝůůŶĂĚĨƌĊŶĚŝŐ͍͘͟^ĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵĚĞƚǀŝŶŐĂƐĂǀƐůƂũĂƐŝŐŵĞƌŽĐŚ
ŵĞƌŝŶĨƂƌǀĂƌĂŶĚƌĂ͕ĮŶŶƐĚĞƚŶĊŐŽƚƐŽŵćƌĚŽůƚƵŶĚĞƌǇƚĂŶ͕ŶĊŐŽƚƐŽŵ
ƉƌŽǀŽĐĞƌĂƌĚĞŵďĊĚĂ͘ŶŬŽŶŇŝŬƚ͘ŶůŝŬŚĞƚ͘

Gubbjävel

Medlemsutskick 5 nov 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
Foto: XXXXXX
i Linköpings kommun

&ŽƚŽ͗EŝĐŬůĂƐĞŶŶĞƌŵĂůŵ

DĂŶƵƐŽĐŚƌĞŐŝ͗'ĞƌƚƌƵĚ>ĂƌƐƐŽŶ
^ĐĞŶŽŐƌĂĮŽĐŚůũƵƐ͗:ŽƐĞĮŶ
,ŝŶĚĞƌƐ
WƌŽĚƵĐĞŶƚ͗&ŝŐĞŶ^ŽůŵĂǌ
WƌŽĚƵŬƟŽŶ͗ZŝŬƐƚĞĂƚĞƌŶ

DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗
ŶŶĂ>ĞŶĂǀĞƌŵĂŶ͕,ĞůĞŶĂ
Video 1
^ĂŶĚƐƚƌƂŵŽĐŚ>ŽƫdƂƌŶƌŽƐ

onsdag
5 november
kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϲϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϬϬŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϳϱŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

͟ŶĂďƐƵƌĚŽĐŚǀćůĚŝŐƚƌŽůŝŐ
ƐŬŝůĚƌŝŶŐĂǀƐǀĞŶƐŬŬǇĐŬůŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝ͘͟
EŽƌĚĞŐƌĞŶΘƉƐƚĞŝŶŝWϭ

͟ŶŝƌŽŶŝƐŬĨĂŬƚĂƉũćƐƐŽŵŶĂŐůĂƌ
ĨĂƐƚĞŶƂŐŽŶďůŝĐŬƐďŝůĚĂǀ
ĚĞƚƐĂŵƟĚĂƐĂŵŚćůůĞƚ͘͟
^ǀĞŶƐŬĂĂŐďůĂĚĞƚ

͟sŝƚĂůŝƐĞƌĂƌŽĐŚƉůĂĐĞƌĂƌƚĞĂƚĞƌŶĚćƌĚĞŶ
ƐŬĂǀĂƌĂ͖ŵŝƩŝĚĂŐƐĚĞďĂƩĞŶ͘͟
ĂŐĞŶƐEǇŚĞƚĞƌ

Lyckliga kycklingar –ĮŶŶƐĚĞ͕ŽĐŚǀĂĚŚćŶĚĞƌŶćƌĞƩćŐŐƐŵǇŐĞƌ
ƐŝŐŝŶŝƉĂƌƌĞůĂƟŽŶĞŶ͍DŽŶŝŬĂŽĐŚWĞƚĞƌƐŬǇĐŬůŝŶŐĨĂƌŵĨƂĚĞƌĂůůƚ
ŵŝŶĚƌĞĨƌĂŵŐĊŶŐ͘ŶĚĂŐĨĊƌDŽŶŝŬĂƵƉƉĚƌĂŐĞƚĂƩďƂƌũĂďůŽŐŐĂ
ĨƂƌďƌĂŶƐĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ͕ŽĐŚĂůůƚǀćŶĚƐƵƉƉŽĐŚŶĞƌ͘sćƌůĚĞŶƐ
ůǇĐŬůŝŐĂƐƚĞŬǇĐŬůŝŶŐĂƌćƌĞŶƐŬƌƵǀĂĚ͕ŬŽŵŝƐŬŽĐŚƐĂƟƌŝƐŬĞŌĞƌƌćŬŶŝŶŐĂǀĚĞŶƐǀĞŶƐŬĂŬǇĐŬůŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝŶƐƐũćůǀďŝůĚŽĐŚĚĞŶŵŽĚĞƌŶĂ
ĨĂŵŝůũĞďŝůĚĞŶ͘DĞĚĮŶŐĞƌƚŽƉƉƐŬćŶƐůĂŽĐŚƵŶĚĞƌďǇŐŐƚũŽƵƌŶĂůŝƐƟƐŬƚ
ĂƌďĞƚĞůǇĐŬĂƐĚƌĂŵĂƟŬĞƌŶ'ĞƌƚƌƵĚ>ĂƌƐƐŽŶ͕ćŶŶƵĞŶŐĊŶŐ͕ŵćƚĂ
ŚƵƌǀŝŶĚĂƌŶĂďůĊƐĞƌŝĚĞƚƐǀĞŶƐŬĂƐĂŵŚćůůƐŬůŝŵĂƚĞƚ͘

Världens
lyckligaste kycklingar
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www.karil.se

>ćƐŵĞƌƉĊŶćƐƚĂƐŝĚĂ͕ĚćƌĮŶŶƐĂůůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
DĂŝůĂƐĞĚĂŶĚŝŶĂŶŵćůĂŶƟůůĐŶĞŵĂϮϱŽŬƚΛŬĂƌŝů͘ƐĞ͘

ƵƐƐĞŶĂǀŐĊƌĨƌĊŶZĞƐĞĐĞŶƚƌƵŵŬůϭϲ͘ϰϱ

ŝůũĞƩĞŶŬŽƐƚĂƌ ϭϱϱŬƌ,<ĂƌŝůďũƵĚĞƌƉĊďƵƐƐƌĞƐĂŶŽĐŚĚĞƚĮŶŶƐ
ŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩŬƂƉĂƌćŬƐŵƂƌŐĊƐŽĐŚǀŝŶͬƂů;ϭϭϵŬƌͿ
ĞůůĞƌŬĂīĞŽĐŚďŝƐŬǀŝŝƉĂƵƐĞŶ;ϰϬŬƌͿ͘

^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞĨǇůůĞƌϰϱϬĊƌ͊&ƂƌĨƂƌƐƚĂŐĊŶŐĞŶƉĊϰϱĊƌƐćƩƐShakespeares komediklassiker Två ungherrar i Verona upp
i full skala på Royal Shakespeare Companys scen. Den
25 oktober, kl. 18 visas den inspelade versionen på
Cnema i samarbete med Riksteaterföreningarna KariN,
KARIL och Vadstena teaterförening. Föreställningen på
Cnema introduceras av skådespelaren Pontus Plaenge.

&ƂůũŵĞĚŽĐŚĮƌĂ^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞŵĞĚŽƐƐ͕ĚĞƚŬŽŵŵĞƌĂƩďůŝĞŶĮŶĮŶĂŌŽŶ͊

kl 18.00
Cnema

kl 16.45
Resecentrum

lördag
25 oktober

Två ungherrar
i Verona
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Räksmörgås & ett glas vin (alternativt starköl
eller alkoholfritt) 119 kr
Kaffe & biskiv 40 kr

Rabatterat pris för förbokade beställningar:

Innan föreställningen och i pausen är det öppet
på Restaurang & Café C (mitt emot Cnema).
Förboka din beställning på 011-15 63 30

Biljettpriser
Medlemmar i KariN, KariL och Vadstena Teaterförening: 155 kr (ordinarie pris 195 kr)
Biljettpris för övriga med scenpass (ej medlem i
föreningarna ovan): 180 kr

Servering på Restaurang & Café C
När: 25 oktober, 18:00
Var: Cnema, Kungsgatan 56, Norrköping
Biljettbokning: www.cnema.se eller telefon 011-15
15 15

Två ungherrar i Verona
Royal Shakespeare Theatre

Biljettinformation

Regi: Simon Godwin
Medverkande: Royal Shakespeare Company
6FHQRJUD´3DXO:LOOV
Ljusdesign: Bruno Poet
Musik: Michael Bruce
.RUHRJUD´-RQDWKDQ*RGGDUG
Inspelad: Stratford-Upon-Avon
Text: Svensk text
Beräknad längd: 3 timmar och 20 min (inkl introduktion & 30 min paus)

Valentine och Proteus är bästa vänner, tills de blir kära i samma kvinna. De har rest till Milano för att
söka äventyret, där båda faller för hertigens dotter Silvia. Proteus är redan trolovad med Julia hemma i
Verona, samtidigt som hertigen anser att Valentine inte är god nog åt hans Silvia.
Rivalerna lämnar vänskapen bakom sig och låter känslorna ta överhanden. Proteus, Julia, Valentine och
Silvia rusar i vild jakt genom skogarna med identitetsförvecklingar och hot från vilda banditer innan de
´QQHUHQYlJPRWI|UVRQLQJ
Simon Goodwin, vanligtvis regissör på the Royal Court, gör sin debut som Royal Shakespeare Company-regissör med denna romantiska komedi. Hans senaste, kritikerhyllade uppsättning var Strange
Interlude på National Theatre.

Shakespeare fyller 450 år! För första gången på 45 år sätts Shakespeares komediklassiker Två ungherrar i Verona upp i full skala på Royal Shakespeare Companys scen.
Den 25 oktober, kl 18:00 visas den inspelade föreställningen på Cnema i samarbete
med Riksteaterföreningarna KariN, KariL och Vadstena Teaterförening. Föreställningen på Cnema introduceras av skådespelaren Pontus Plaenge.

CNEMA 25 OKTOBER 18:00

TVÅ UNGHERRAR I VERONA
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<Z/>ĚƌŝǀĞƌƐŝŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚ
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
Foto: XXXXXX
ŝ>ŝŶŬƂƉŝŶŐƐŬŽŵŵƵŶ

&ŽƚŽ͗ůŝƐĂďĞƚŚKŚůƐŽŶtĂůůŝŶ

ƌƌĂŶŐƂƌ͗ZŝŬƐƚĞĂƚĞƌŶ

<ĂŵĞƌĂŵĂŶнƚĞŬŶŝŬĞƌ͗
DĂǆDĂƌŬůƵŶĚ

hƉƉŚŽǀƐŵĂŶ͗
ƵŐƵƐƚ^ƚƌŝŶĚďĞƌŐ

DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗
ŶŶĂWĞƩĞƌƐƐŽŶŝƐĂŵƚůŝŐĂƌŽůůĞƌ

tisdag
21 okt kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϲϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϬϬŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϳϱŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

͟'ĊŽĐŚƵƉƉůĞǀŚƵƌƌŽůůĞƌŶĂŇǇƚĞƌŝŚŽƉƟůůĞŶŐĞŶŝĂůĨćŶŐĞůƐĞĐĞůů
ĂǀƌŽůůƐƉĞůŽĐŚƉůĊŐƐĂŵŵĂĨƌŝƚĂŐŶŝŶŐƐĨƂƌƐƂŬ͘,ŽŶćƌǀĂƐƐƐŽŵ
ĞŶƌĂŬŬŶŝǀ͕ŶŶĂWĞƩĞƌƐƐŽŶ͘͟

͟ĞƉŽŬŐƂƌĂŶĚĞ͟͟^ũćůǀƐŝƩĞƌũĂŐŽĐŚćůƐŬĂƌŶŶĂWĞƩĞƌƐƐŽŶ͘KĐŚ
ĂƩĚĞƚŐĊƌĂƩŐƂƌĂŶĊŐŽƚŶǇƩ͕ĨƌćƐĐŚƚŽĐŚƵŶŝŬƚĂǀĞŶƉũćƐ
ƐŽŵƐƉĞůĂƐŶĊŐŽŶƐƚĂŶƐŝǀćƌůĚĞŶǀĂƌũĞĚĂŐ͘͟

͟ĚƌĂŐĂǀŐĞŶŝĂůŝƚĞƚ͘͘͘ŚŽŶƚĂƌŽŵŽĐŚƉƌƂǀĂƌ͕ůĞŬĞƌŵĞĚƉƵďůŝŬĞŶ͕
ŐĊƌƂǀĞƌŝƐĊŶŐ;ĚĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂƐćŶŐŐĂǀĞůƐĐĞŶĞŶƐŬĂŝŶƚĞďĞƐŬƌŝǀĂƐ͕
ŵĊƐƚĞƵƉƉůĞǀĂƐͿŽĐŚůĊƚĞƌƐŝŐŝďůĂŶĚĮůŵĂƐƉĊƐƚŽƌďŝůĚŝĨƂůũƐĂŵƚ
ƐƵƌƌĞĂůŝƐƟƐŬƚ͕ŝďůĂŶĚŐĂůĞƚŬĂŵĞƌĂĂƌďĞƚĞĂǀDĂǆDĂƌŬůƵŶĚ͘͟

WƌĞƐƐƌƂƐƚĞƌŶĂćƌůǇƐĂŶĚĞ

ŶŶĂWĞƩĞƌƐƐŽŶŚĂƌǀƵŶŶŝƚ E͗ƐŬƵůƚƵƌƉƌŝƐ͕dK͗ƐŬƵůƚƵƌƉƌŝƐ͕^ǀĞŶƐŬĂ
dĞĂƚĞƌŬƌŝƟŬĞƌƐ&ƂƌĞŶŝŶŐƐƚĞĂƚĞƌƉƌŝƐ och ĐƚŽƌŽĨƵƌŽƉĠϮϬϭϮ (MakeĚŽŶŝĞŶͿ͘

&ƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶćƌŵĊŶŐĨĂůĚŝŐƚďĞůƂŶĂĚ͕ŵǇĐŬĞƚǀŝƐƵĞůůŽĐŚƟůůƚĂůĂƌ͕
ŵĞĚƐŝŶĂŽǀćŶƚĂĚĞŐƌĞƉƉ͕ŽĐŬƐĊĞŶǇŶŐƌĞƉƵďůŝŬ͕ĚćƌĮůŵŽĐŚůũƵƐćƌ
ĞŶĚĞůĂǀĚĞŶĂŶŶĂƌƐĞŶŬůĂƐĐĞŶŽŐƌĂĮŶ͘WĊƐĐĞŶŵĞĚǀĞƌŬĂƌĞŶŬĂŵĞƌĂŵĂŶƐŽŵĮůŵĂƌƐŬĊĚĞƐƉĞůĞƌƐŬĂŶůŝǀĞƵŶĚĞƌĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

ĞƚŚĂƌŐĊƩƂǀĞƌŚƵŶĚƌĂĊƌƐĞĚĂŶ^ƚƌŝŶĚďĞƌŐƐŬƌĞǀ&ƌƂŬĞŶ:ƵůŝĞ͕ŵĞŶ
ƉũćƐĞŶƐƚĞŵĂŶŽŵŬůĂƐƐ͕ŐĞŶƵƐ͕ĂƌǀŽĐŚŵŝůũƂćƌůŝŬĂĂŬƚƵĞůůĂ͕ŶƵƐŽŵ
ĚĊ͘

ĞƚŚćƌćƌĞƩƟůůĨćůůĞƚĞĂƚĞƌćůƐŬĂƌĞŝŶƚĞĨĊƌŵŝƐƐĂ͘ Fröken Julie överƌĂƐŬĂƌŝĞŶ ŵŽĚĞƌŶƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕ŵĞĚŬůĂƐƐŝƐŬĂƚĞŵĂŶ͕ŵĞŶŵĞĚŶǇĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌ͘,ǇůůĂĚĞ ŶŶĂWĞƩĞƌƐƐŽŶ gestaltar alla roller växelvis,
ŵĞĚŚƵŵŽƌŽĐŚďƌŝůũĂŶƐ͘

Fröken Julie

Medlemsutskick 7 okt 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
Foto: XXXXXX
Linköpings kommun

tisdag
7 okt kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϰϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϭϳϱŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϱϬŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϳϱŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

<ŽŶĐĞƉƚŽĐŚŬŽƌĞŽŐƌĂĮ͗ Iris Karayan
DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗ Chara Kotsali och Ioanna Paraskevopoulou
DƵƐŝŬ͗EŝŬŽƐsĞůŝŽƟƐ
sŝƐƵĞůůĚĞƐŝŐŶ͗ Vasilis Gerodimos
sŝƐƵĂůĨĞůůŽǁĂƌƟƐƚ͗ Nikos Papadimitriou
<ŽƐƚǇŵ͗Vassiliki Panayiotopoulou
>ũƵƐ͗Elisavet Moraki
<ŽŶƐƚŶćƌůŝŐŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ͗ Myrto Katsiki
WƌŽĚƵŬƟŽŶ͗ ZITA dance company
ƌƌĂŶŐƂƌ͗ Dansnät Sverige
&ŽƚŽ͗Vasilis Xenias

/ŶƐƉŝƌĂƟŽŶĞŶƟůůĚĞŶŶĂĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐćƌĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌŝǀĂƌĚĂŐĞŶ͘,Ƶƌ
ƉĊǀĞƌŬĂƐŵĂŶĂǀĂƩůĞǀĂŝĞƩ'ƌĞŬůĂŶĚŵĞĚĞŬŽŶŽŵŝƐŬ͕ŬƵůƚƵƌĞůůŽĐŚ
ƉŽůŝƟƐŬƚƵƌďƵůĞŶƐ͍<ŽƌĞŽŐƌĂĨĞŶ/ƌŝƐ<ĂƌĂǇĂŶćƌďŽƐĂƩŝƚĞŶŽĐŚŝƐŝƩ
ǀĞƌŬDŽƚŚĞƌƐƚŽůŬĂƌŚŽŶŝŶŝƐƚĂƌŬĂĞǆŝƐƚĞŶƟĞůůĂĨƌĊŐŽƌŽŵŵćŶŶŝƐŬĂŶƐ
ǀŝůůŬŽƌŽĐŚƐŬĂƉĂƌĞŶƂŶƐŬĂŶŽŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘Mammor
ƐǇŵďŽůŝƐĞƌĂƌŚćƌďĞŚŽǀĞƚĂǀĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ͖
ŝŶƚĞƌŶƚŽĐŚĞǆƚĞƌŶƚ͘
ĂŶƐĂƌŶĂŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƌ
ŽĐŚŬŽŶƐƚƌƵĞƌĂƐŝŶƌƂƌĞůƐĞƐŽŵĞƩƟůůƐƚĊŶĚ
ĂǀĂƩǀĂƌĂŝǀćƌůĚĞŶ͘
ĞƚćƌĞƩŇƂĚĞĂǀĞŶĞƌŐŝƐŽŵĂůĚƌŝŐĂǀďƌǇƚƐ
ŽĐŚŵĂŶďĞƐƚćŵŵĞƌ
ƐŝŐĨƂƌĂƩĨŽƌƚƐćƩĂ
͘͘͘ĨƂƌĂƩǀćǆĂĨƌĊŶ
ŝŶƐŝĚĂŶƟůůƵƚƐŝĚĂŶ
ŝƵƚƌǇŵŵĞƚ͘͘͘ŵĞĚ
ŚũćůƉĂǀƚƌćŬůŽƐƐĂƌ͘&ƂƌƐƚćůůŶŝŶŐĞŶďũƵĚĞƌƉĊĞǆƉƌĞƐƐŝǀŝƚĞƚ͕ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ͕
ƉŽůŝƟŬŽĐŚĊƚĞƌƐƉĞŐůĂƌǀĊƌƟĚƐƵƌŽƉĂ͘
/ƌŝƐ<ĂƌĂǇĂŶćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀĂƩĂƌďĞƚĂŵĞĚŬƌŽƉƉĞŶŽĐŚƵƚƌǇŵŵĞƚ͕
ŽŵǀĂŶĚůŝŶŐŽĐŚƵƚŵĂƩŶŝŶŐŐĞŶŽŵƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌƐŽŵŝŶďũƵĚĞƌďĞƚƌĂŬƚĂƌĞŶĂƩƵƉƉůĞǀĂƌǇƚŵŽĐŚĞŶĞƌŐŝŇƂĚĞƚ͘

ĂŶƐĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐŽŵǀĊƌƟĚƐƵƌŽƉĂ

Mothers

Medlemsutskick 1 okt 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
Foto: XXXXXX
i Linköpings kommun

EW><dddZD
Dh^/<EhDDZK,
E'd/sdd E<E

onsdag
1 oktober
kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϲϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϬϬ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϳϱŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

WƌŽĚƵŬƟŽŶ͗ ŽƵŶƚĞƌĨŽƌĐĞWƌŽĚƵŬƟŽŶͬW

DƵƐŝŬ͗ ^ĂŐĂũƂƌŬůƵŶĚ:ƂŶƐƐŽŶ

dĞǆƚ͗ ^ĂƌĂ,ĂŶƐƐŽŶ͕ƌŝŬ,ŽůŵƐƚƌƂŵ͕ZŽůĂŶĚWĂƵůƐĞŶ

ZĞŐŝ͗ƌŝŬ,ŽůŵƐƚƌƂŵ

DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗ ŶĚƌĞĂĚǁĂƌĚƐ͕ƌŝŬ,ŽůŵƐƚƌƂŵ͕:ĂŶ ƌĨƐƚƌƂŵ
ŽĐŚ^ĂŐĂũƂƌŬůƵŶĚ:ƂŶƐƐŽŶ

͟&ĂŶƚĂƐƟƐŬƐĂŵŚćůůƐƐĂƟƌŽĐŚƉůĂŬĂƩĞĂƚĞƌĂǀďćƐƚĂŵćƌŬĞ͟ Maria
,ĂŶƐƐŽŶ͕^ǀĞƌŝŐĞƐZĂĚŝŽ^ũƵŚćƌĂĚ

͟ĞƚǀĂƌůćŶŐĞƐĞĚĂŶũĂŐŚĂĚĞƐĊƌŽůŝŐƚ͟ Isa Andersson, Expressen/GT

͟dƌŽĚĚĞĚƵĂƩƚĞĂƚĞƌŶŚĂƌŬƌŽŬŶĂƚŽĐŚŬĂƉŝƚƵůĞƌĂƚŝŶĨƂƌƐĂŵƟĚĞŶ͍/ĐŬĞ͊
ũćǀůĂŶƵůćŐĞ͊ŚĂƌďĊĚĞŐĂƌǀƐǇƌĂŽĐŚƐƉƌćŶŐŬƌĂŌŝĞŶĞƌŐŝŶ͘͟
>ŝƐ,ĞůůƐƚƌƂŵ^ǀĞŶŝŶŐƐŽŶ͕EƵŵŵĞƌ͘ƐĞ

ͲĞƚŚĂŶĚůĂƌŽŵĞƩďĂŶĚƐŽŵŚĂƌďĞƐƚćŵƚƐŝŐĨƂƌĂƩŐƂƌĂĞƩŐŝŐƐŽŵ
ŚĂŶĚůĂƌŽŵǀĊƌƚĚũćǀůĂŶƵůćŐĞŽĐŚĚĞƚćƌũƵĞƩǀćůĚŝŐƚďƌĞƩƚĞŵĂ͘^ĊĚĞ
ĨƂƌƐƂŬĞƌƉƌĞƐƐĂĨƌĂŵǀĂĚĚĞŶƐŬĂŚĂĨƂƌĨŽƌŵ͕ŚƵƌĚĞƐŬĂĨƂƌŵĞĚůĂĚĞƚ͕
ǀĂĚŝŶŶĞŚĊůůĞƚƐŬĂǀĂƌĂŽĐŚĚćƌŵĞĚƐƚƌćĐŬĞƌĚĞƚƐŝŐŵĞůůĂŶŚŝŵŵĞůŽĐŚ
ũŽƌĚ͕ĚĞƚƉŽůŝƟƐŬĂŽĐŚĚĞƚƉĞƌƐŽŶůŝŐĂ͕ďĞƌćƩĂƌƌŝŬ,ŽůŵƐƚƌƂŵ͘

ũćǀůĂŶƵůćŐĞ͊ćƌƐŬƌŝǀĞŶĂǀĚĞŶŚǇůůĂĚĞƐĞƌŝĞƚĞĐŬŶĂƌĞŶ^ĂƌĂ,ĂŶƐƐŽŶ
ƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚƐŽĐŝŽůŽŐĞŶZŽůĂŶĚWĂƵůƐĞŶŽĐŚƌŝŬ,ŽůŵƐƚƌƂŵ͕ƐŽŵ
ćǀĞŶƌĞŐŝƐƐĞƌĂƚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘ƌŝŬŚĂƌƟĚŝŐĂƌĞǀĂƌŝƚŬŽŶƐƚŶćƌůŝŐůĞĚĂƌĞ
ĨƂƌdƵƌƚĞĂƚĞƌŶŽĐŚĮĐŬƐŝƩƐƚŽƌĂŐĞŶŽŵďƌŽƩŶćƌŚĂŶƐĂƩĞƵƉƉ^hDͲ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞƚĂǀsĂůĞƌŝĞ^ŽůĂŶĂƐŵĞĚŶĚƌĞĂĚǁĂƌĚƐŝŚƵǀƵĚƌŽůůĞŶ͘/ĚĞŶ
ŶǇĂĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶŐƂƌĚǁĂƌĚƐŽĐŚ,ŽůŵƐƚƌƂŵĊƚĞƌŝŐĞŶŐĞŵĞŶƐĂŵ
ƐĂŬƐŽŵďĂŶĚŵĞĚůĞŵŵĂƌŝũćǀůĂŶƵůćŐĞ͊

WŽůŝƟŬĞŶćƌĚƂĚ͊>ćŶŐĞůĞǀĞƉŽůŝƟŬĞŶ͊&ǇƌĂŵĂŶŶĂďĂŶĚĞƚũćǀůĂŶƵůćŐĞ͊ƐĐĞŶĚĞďƵƚĞƌĂƌŵĞĚĞŶƉŽůŝƟƐŬŬĂďĂƌĠŽŵĂůůƟĨƌĊŶϲϴͲǀćŶƐƚĞƌŶƐ
ďƂƌƐŬůŝƉƉ͕ũŽďďĐŽĂĐŚĞƌ͕ƐũćůǀŚũćůƉ͕ŬǀŝŶŶĂŶƐŽŵŬůŝĐŚĠŝͩDŝůůĞŶŝƵŵƚƌŝůŽŐŝŶͨƟůůŚƵƌĚĞŶĨƂƌƐƚĂũŽƌĚďƌƵŬĂƌĞŶďćƌĨƌƂĞƚƟůůĚĂŐĞŶƐŽũćŵůŝŬĂ
ƐĂŵŚćůůĞ͘KĐŚǀĂĚǀĂƌĚĞƚĞŐĞŶƚůŝŐĞŶƐŽŵŐŝĐŬĨĞůŶćƌEĂƟŽŶĂůƚĞĂƚĞƌŶƐ,ĂŶƐDŽƐĞƐƐŽŶƂǀĞƌŐĂǀƐŝŶĂƐŽĐŝĂůŝƐƟƐŬĂŝĚĞĂůŽĐŚďůĞǀ/ĐĂͲ^ƟŐ͍

:ŽďďĐŽĂĐŚĞƌ͕ĨƌƂĞŶƚƌĞƉƌĞŶƂƌĞƌŽĐŚ/ĐĂͲ^ƟŐƐƐǀĞŬ͘Andrea Edwards och
ƌŝŬ,ŽůŵƐƚƌƂŵĨƌĊŶƵƉƉŵćƌŬƐĂŵŵĂĚĞ^hDͲŵĂŶŝĨĞƐƚĞƚćƌƟůůďĂŬĂ
med en ny föreställning.

Djävla Nuläge

Medlemsutskick 29 sep 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
Foto: XXXXXX
i Linköpings kommun

VIDEO

Video 1

kl 19.00 i
Crusellhallen

måndag
29 september

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϮϬϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϱϬŬƌ͕
ƐƚƵĚĞŶƚϭϴϬŬƌ͕^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϮϮϬŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϴϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐ
ƉĊǁǁǁ͘ƟĐŬŶĞƚ͘ƐĞĞůůĞƌƉĊ<ŽŶƐĞƌƚΘ<ŽŶŐƌĞƐƐ;ƚĞůϬϭϯͲϭϵϬϬϬϬϬͿ

”,ĞĂƌƚƐƚŽƉƉŝŶŐ͟ʹƌƚƐŚƵď
”ĂŶŐĞƌŽƵƐůǇĞůĞŐĂŶƚ͟ʹy^ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
”&ƵůůŽĨĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇƐŬŝůůĂŶĚďƌƵƚĞƐƚƌĞŶŐƚŚ͟ʹ'ƵĂƌĚŝĂŶ

ĂƐƵƐďĞƐƚĊƌĂǀEmma Serjeant͕:ĞƐƐĞ^ĐŽƩ͕Natano Fa’anana och
>ĂĐŚĂůŶDĐƵůĂǇ͘DĞĚůĞŵŵĂƌŶĂćƌƟĚŝŐĂƌĞŬćŶĚĂĨƌĊŶŬŽŵƉĂŶŝĞƌŶĂ
͊Z;ƐŽŵŐũŽƌĚĞďĞũƵďůĂĚZŝŬƐƚĞĂƚĞƌŶƚƵƌŶĠϮϬϭϭͿ͕>ĞŐƐŽŶƚŚĞtĂůů͕
WŽůǇƚŽǆŝĐŽĐŚƌŝĞĨƐŽůůĞĐƟǀĞ͘

͟:ĂŐƚƌŽƌĂƩĚĞƚćƌĚćƌĨƂƌƉƵďůŝŬĞŶŬĂŶƌĞůĂƚĞƌĂƟůůŽƐƐ͕ĚĞƐĞƌǀĂĚǀŝ
ŐƂƌƉĊƐĐĞŶ͕ƟůůŝƚĞŶŵĞůůĂŶŽƐƐŽĐŚŚƵƌǀćůǀŝƚĂƌŚĂŶĚŽŵǀĂƌĂŶĚƌĂ͟
ƐćŐĞƌ:ĞƐƐĞ^ĐŽƩ͘

Australiensiska nycirkuskompaniet Casus ŬŽŵŵĞƌƟůů^ǀĞƌŝŐĞŵĞĚ
ǀćƌůĚƐƐƵĐĐĠŶ<ŶĞĞĞĞƉ͘Fyra akrobater ƵƞŽƌƐŬĂƌŐƌćŶƐĞƌŶĂĨƂƌĚĞŶ
ŵćŶƐŬůŝŐĂŬƌŽƉƉĞŶ͘ŶƐĂŵŬĂŶĚĞŶǀĂƌĂďƌćĐŬůŝŐ͕ŵĞŶĨƂƌďůƵīĂŶĚĞ
ƐƚĂƌŬƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚĂŶĚƌĂʹƐŽŵćŐŐŝĞŶćŐŐŬĂƌƚŽŶŐ͘<ŽŵƉĂŶŝĞƚ
ƐŽŵŚĂƌŚćŶĨƂƌƚƉƵďůŝŬŽĐŚŬƌŝƟŬĞƌŝƵƐƚƌĂůŝĞŶŽĐŚǀćƌůĚĞŶƂǀĞƌ͕ƐćƩĞƌ
ŝŶƚĞďĂƌĂĂƌŵĂƌŽĐŚďĞŶƉĊƉƌŽǀ͕ƵƚĂŶĂŶǀćŶĚĞƌƟůůŽĐŚŵĞĚŬćŬĂƌŶĂ
ĨƂƌĂƩůćŶŬĂƐĂŵŵĂŶƐŝŶĂŬƌŽƉƉĂƌ͘ĂƐƵƐďůĂŶĚĂƌŬŽƌĞŽŐƌĂĮ͕ĂŬƌŽďĂƟŬ͕ƚƌĂƉĞƚƐŽĐŚůƵŌĂŬƌŽďĂƟŬ͘>ĊƚĚŝŐƌǇĐŬĂƐŵĞĚĂǀĞŶĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐ
ƐŽŵćƌďĊĚĞďƌƵƚĂůŽĐŚƉŽĞƟƐŬ͊<ŽŵƉĂŶŝĞƚƐŵĂƚĞƌŝĂůćƌŝŚƂŐŐƌĂĚ
ŝŶƐƉŝƌĞƌĂƚĂǀŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂƐŶćƌĂǀćŶƐŬĂƉ͘

Knee Deep

Medlemsutskick 24 sep 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
Foto: XXXXXX
i Linköpings kommun

ĐƚŽƌƐͬDĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗ Ema Andrea
(Albania), Besnik Krapi (Kosovo),
Jonas Sjögren (Sweden),
Charles Toulouse (Germany)
Ǉ͗ Jeton Neziraj
ŝƌĞĐƚŽƌ͗ Robert Jelinek
ƌĂŵĂƚƵƌŐǇͬWƌŽũĞĐƚĚŝƌĞĐƟŽŶ͗
^ƚĞĨĂŶ^ĐŚůĞƩĞƌ
^ĞƚĂŶĚĐŽƐƚƵŵĞĚĞƐŝŐŶĞƌ͗
:ĞůĞŶĂDŝůĞƟĐ
sŝƐƵĂůĞƐŝŐŶ͗ Zymryte Hoxhaj
WƌŽĚƵĐĞƌ͗ Teater De Vill

kl 13.00 och
kl 19.00

onsdag
24 september

&ƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ
ƐƉĞůĂƐƉĊ
ENGELSKA

Lärarhandledning

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϲϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϬϬ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϳϱŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

Peer Gynt from Kosovo vill med teater
ƐŽŵŵĞĚĞůƐćƩĂůũƵƐƉĊŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕
ƵƚĂŶĨƂƌƐŬĂƉŽĐŚ͟ŽƐǇŶůŝŐĂŐƌćŶƐĞƌ͘͟
Tillsammans vill grupperna underƐƂŬĂĚĞĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵŐƂƌĂƩƵŶŐĂ
ŵćŶŶŝƐŬŽƌĨƌĊŶĨĂƫŐĂĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ
ƌŝƐŬĞƌĂƌĂƩŚĂŵŶĂŝƵƚĂŶĨƂƌƐŬĂƉĞůůĞƌ
ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĞƚ͘ĞƌćƩĞůƐĞŶćƌďĂƐĞƌĂĚ
ƉĊĞŶǀĞƌŬůŝŐŚŝƐƚŽƌŝĂŽŵĞŶƵŶŐ
mans resa igenom Europa. Det överŐƌŝƉĂŶĚĞŵĊůĞƚŽĐŚǀŝƐŝŽŶĞŶĨƂƌƉƌŽũĞŬƚĞƚćƌĂƩůǇŌĂĨƌĂŵŽůŝŬĂůćŶĚĞƌƐ
ƐǇŶƉĊƵƚĂŶĨƂƌƐŬĂƉŽĐŚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͘

Samarbetet mellan YĞŶĚƌĂDƵůƟŵĞĚŝĂ (Kosovo), Staatstheater
Wiesbaden (Tyskland) och Teater De Vill ;^ǀĞƌŝŐĞͿ͕ćƌƵŶŝŬƚƉĊŵĊŶŐĂ
ƐćƩĚĊƌĞƐƉĞŬƟǀĞůĂŶĚŚĂƌŽůŝŬĂƚĂŶŬĞƐćƩŬƌŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕ƵƚĂŶĨƂƌskap, diskriminering och rasism͘ĞƐƐƵƚŽŵĞƌďũƵĚĞƌƌĞƐƉĞŬƟǀĞůćŶĚĞƌ
ŽůŝŬĂĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌĨƂƌƐŝŶďĞĨŽůŬŶŝŶŐ͘hŶŐĂŵćŶŶŝƐŬŽƌ
ŇǇƌĨƌĊŶ<ŽƐŽǀŽƟůůůćŶĚĞƌĚćƌĚĞƐĞƐƐŽŵŝůůĞŐĂůĂŝŶǀĂŶĚĂƌĞĚĊĚĞ
ĞŶůŝŐƚ͟tŚŝƚĞ^ĐŚĞŶŐĞŶĂǀƚĂůĞƚ͟ŝŶƚĞŚĂƌƌćƩĂƩƌƂƌĂƐŝŐĨƌŝƩŝŶŽŵ
ƵƌŽƉĂƐŐƌćŶƐĞƌ͘sĂƌũĞůĂŶĚŚĂƌŽůŝŬĂ
erfarenheter kring utanförskap och
illegal invandring.

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůƚƐĂŵĂƌďĞƚĞ

,ĂŶƐŬĂŵƉŵŽƚĂŶĚƌĂƐĨƂƌĚŽŵĂƌŽĐŚ
ĚĞƚŽƐǇŶůŝŐĂƐǇƐƚĞŵƐŽŵǀŝƐĂƌƐŝŐǀĂƌĂ
ŵǇĐŬĞƚƐǀĊƌƚĂƩƚĂƐŝŐĨƂƌďŝ͘dƌŽƚƐĂƩ
den unge mannen gör många misstag
ŝƐŝƩůŝǀĨƂƌďůŝƌŚĂŶŚĞůĂƟĚĞŶƚƌŽŐĞŶ
ƐŝŶĂĚƌƂŵŵĂƌ͘KĐŚŬĂŶƐŬĞŬĂŶƟĚĞŶŐĞ
ŚŽŶŽŵĚĞŶŵŽŐŶĂĚƐŽŵŚĂŶďĞŚƂǀĞƌ
ĨƂƌĂƩƂǀĞƌůĞǀĂ͍ĂƌĂŚĂŶŬĂŶůćƌĂƐŝŐ
ĂǀƐŝŶĂŵŝƐƐƚĂŐ͘

Peer Gynt from KosovoďǇŐŐĞƌƉĊƵŶŐŵĂŶƐďĞƌćƩĞůƐĞŽŵƐŝƩůŝǀ͘
WƵďůŝŬĞŶĨĊƌĨƂůũĂŚĂŶƐƌĞƐĂŝŐĞŶŽŵƵƌŽƉĂ͘sŝƐĞƌŚŽŶŽŵŬćŵƉĂ
ĞŵŽƚƵƚĂŶĨƂƌƐŬĂƉĞƚ͘sŝĨƂůũĞƌŚĂŶƐ
ĚƌƂŵŵĂƌŽĐŚŚĂŶƐũĂŬƚĞŌĞƌůǇĐŬĂŶ͘

from Kosovo

Peer Gynt

Medlemsutskick 16 sep 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
Foto: XXXXXX
Linköpings kommun

tisdag
16 sep kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϰϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϭϳϱ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϱϬŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϳϱŬƌ͘hŶĚĞƌϮϭĊƌͲ<ƂƉĚĞŶŶĂŽĐŚ
ŶćƐƚĂĚĂŶƐĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐ;ϳŽŬƚͿĨƂƌϭϭϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

͞^ŽŵůŝŐƚǀŝůůŵĂŶƐĞŽŵ͘^Žŵ>ƵĚǀŝŐĂĂĞƐ
ĚƵĞƩŵĞĚƐŝƩĮůŵĂĚĞũĂŐ͕ĞŶƌŽůŝŐŽĐŚƚĂŶŬĞǀćĐŬĂŶĚĞůĞŬŵĞĚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞƚŵĞůůĂŶĚĞŶ
ƐŬĂƉĂŶĚĞŽĐŚĚĞƚƐŬĂƉĂĚĞ͘'ĊĚŝƚ͘͟
Anna Ångström, SvD

͞ĞƚćƌĚĞƚďćƐƚĂ͕ƌŽůŝŐĂƐƚĞŽĐŚŵĞƐƚůćƫůůŐćŶŐůŝŐĂũĂŐŚĂƌƐĞƩ
ŝŶŽŵĚĞŶĂŶŶĂƌƐůŝƚĞŚĞŵůŝŐĂƐĂŵƟĚĂĚĂŶƐĞŶ͘
Missa inte!” ďďĂWĞƚƌĠŶ͕EƂũĞƐŐƵŝĚĞŶ

/DDĨƌĂŵĨƂƌĚĞŶŶŽƌƐŬĞŬŽƌĞŽŐƌĂĨĞŶ>ƵĚǀŝŐĂĂĞĞŶǀŝƌƚƵĞůůĚƵĞƩ
ŵĞĚƐŝŐƐũćůǀ͘ůůĞƌŽŵĚĞƚŝƐũćůǀĂǀĞƌŬĞƚćƌĞƩƐŽůŽŝƚǀĊƉĂƌĂůůĞůůĂ
ĚĞůĂƌ͕ĚćƌĚĞŶĞŶĂƵƚƐƉĞůĂƌƐŝŐŝĞŶĨƂƌŝŶƐƉĞůĂĚƉƌŽũĞŬƟŽŶ͘ĞƚŚĞůĂ
ƵƚǀĞĐŬůĂƌƐŝŐƟůůĞŶůĞŬŵĞĚǀĞƌŬůŝŐŚĞƚĞŶĚćƌĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞƚŵĞůůĂŶ
ƐƵďũĞŬƚŽĐŚŽďũĞŬƚ͕ƵƉƉŚŽǀƐŵĂŶŽĐŚĂƌƟƐƚ͕ďůŝƌƵƚƐĂƩĨƂƌĞŶƌĂĚ
ŬŽŵŝƐŬĂƉƌƂǀŶŝŶŐĂƌ͘ůůƚŵĞĚĂŶǀĞƌŬĞƚĨŽƌƚƐŬƌŝĚĞƌƵƉƉĞŶďĂƌĂƌƐŝŐ
ŶǇĂůĂŐĞƌŽĐŚƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘

MM av Ludvig Daae

En man på scenen, ensam, med
ƌǇŐŐĞŶŵŽƚƉƵďůŝŬĞŶĨƌĂŵĨƂƌ
en dator. Alessandro Sciarrones
:ŽƐĞƉŚćƌĞŶŵĞĚƌǇĐŬĂŶĚĞƵƉƉtäcktsfärd på nätet och i skaparens
ŚƵǀƵĚ͕ĮůƚƌĞƌĂĚŐĞŶŽŵĚĂƚŽƌŶƐ
kameralins. Gränser luckras upp,
ŵĞůůĂŶĚĞƚƉƵďůŝŬĂŽĐŚĚĞƚĚŝŐŝƚĂůĂ
ƌƵŵŵĞƚ͕ŵĞůůĂŶŽƐƐŝƉƵďůŝŬĞŶ
och de människor som Alessandro
ůĞƚĂƌƵƉƉŝƌĞĂůƟĚƉĊŶćƚĞƚ͘Ŷ
ĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐƐŽŵďĊĚĞďũƵĚĞƌŝŶ
och utmanar.

Joseph av Alessandro Sciarrone

ŶŬǀćůůͲƚǀĊĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĂƌʹƚǀĊŬŽƌĞŽŐƌĂĨĞƌͲŵĞĚĮůŵ
ŽĐŚƌƂƌĞůƐĞƐŽŵƵƩƌǇĐŬ͘

Sciarrone & Daae - Joseph & MM

Dansgästspel

Virtuella verkligheter

Dans x 2

Medlemsutskick Medlemsmöte sep 2014

Foto: XXXXXX

PÅMINNELSE

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
Linköpings kommun

K^͊K^͊
Anmälan ŬƌćǀƐĨƂƌĂƩǀŝƐŬĂ
ŬƵŶŶĂƌĞƐĞƌǀĞƌĂďŝůũĞƩĞƌ
ŽĐŚďĞƌćŬŶĂĮŬĂďĞŚŽǀĞƚ͘
Anmälan skall vara inne
ƐĞŶĂƐƚƚŽƌƐĚĂŐĞŶĚĞŶϮϴĂƵŐƵƐƟ
ĞŶĚĞƌĂŐĞŶŽŵĞͲďƌĞǀƟůů͗
medlemsmote@karil.se
ĞůůĞƌƉĞƌƚĞůĞĨŽŶƟůů<Ăũ͗
0705-14 39 21.

föreställning
kl 19.00

EMXG¿NDIUnQ
kl 18.00

mingel från
kl 17.30

onsdag 3 sep

www.karil.se

sćůŵƂƩŝƐĂůŽŶŐĞŶ͊ / KARIL:s styrelse

ŌĞƌϭϱĊƌƐŽŵŬƵůƚƵƌĂƌƌĂŶŐƂƌĨƂƌƐĐĞŶŬŽŶƐƚŝ
>ŝŶŬƂƉŝŶŐŚĂƌ<Z/>ĨŽƌƚƐĂƩĂŵďŝƟŽŶĞŶĂƩĞƌďũƵĚĂ
ǀĊƌƉƵďůŝŬĞƩǀĂƌŝĞƌĂƚƉƌŽŐƌĂŵƵƚďƵĚŵĞĚŐŽĚ͕ŝŶƚƌĞƐͲ
ƐĂŶƚŽĐŚĂŶŐĞůćŐĞŶƚĞĂƚĞƌŽĐŚĚĂŶƐ͘DĞĚůĞŵƐĂŶƚĂůĞƚ
ǀĂƌŝĞƌĂƌŵĞůůĂŶĊƌĞƚƐŵĊŶĂĚĞƌŽĐŚćƌŶƵǀŝĚĊƌƐƐŬŝŌĞƚĐĂ
ϲϬϬ͘sŝǀŝůůǀćǆĂŽĐŚďůŝćŶŶƵďćƩƌĞƉĊĂƩŚŝƩĂĚĞďćƐƚĂ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĂŶŐĞŶŽĐŚƚĂĚĞŵƟůů>ŝŶŬƂƉŝŶŐ͘

^ŽŵǀĂŶůŝŐƚŐćůůĞƌŚćƌĂƩĚƵŬĂŶǀćůũĂ4 föreställningar ur höstens utbud och betala för 3 ;ĚĞŶďŝůůŝŐĂƐƚĞćƌŐƌĂƟƐͿ. Är du under 21 år kan du även köpa de två dansföreställningarna för
110 kr.

(1Ϳ&ǇůůŝĨŽƌŵƵůćƌĞƚ͕;2ͿůćŵŶĂĚĞƚƟůůŽƐƐ͕;3ͿǀŝƌćŬŶĂƌƵƚǀĂĚĚƵ
ƐŬĂďĞƚĂůĂůŽĐŚƐŬŝĐŬĂƌĞŶŵĞũůͲďĞŬƌćŌĞůƐĞƟůůĚŝŐ͕;4ͿĚƵďĞƚĂůĂƌ
Ɵůů<ĂƌŝůƐďĂŶŬŐŝƌŽϱϯϱϰͲϱϴϭϬŽĐŚ;5ͿŚćŵƚĂƌďŝůũĞƩĞƌŶĂǀŝĚŬŽŵͲ
ŵĂŶĚĞĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐƉĊ^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶ͘

Du kan också ďĞƐƚćůůĂďŝůũĞƩĞƌƟůůŚƂƐƚĞŶƐĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ͗

(1Ϳ&ǇůůŝĨŽƌŵƵůćƌĞƚ;ƐĞďĂŬƐŝĚĂŶͿ͕;2ͿůćŵŶĂĚĞƚƟůůǀĂŝŬĂƐƐĂŶ͕
ƐŽŵƐĞƌƟůůĂƩĞǀƌĂďĂƩĞƌďůŝƌƌćƩ͕;3ͿďĞƚĂůĂŬŽŶƚĂŶƚeller med
kort och (4ͿĨĊŵĞĚĚŝŐďŝůũĞƩĞƌŶĂŚĞŵ͘

I samband med medlemsmötet
ŐĞƐŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩköpaďŝůũĞƩĞƌƟůůŚƂƐƚĞŶƐĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ͘<ƂƉ
ĞŶƐŬŝůĚĂďŝůũĞƩĞƌ eller:

Då stundar teatermingel kring
våra nya Rollups med höstens
föreställningar och ďũƵĚŬĂīĞͬƚĞ
med dopp͘ćƌĞŌĞƌ͕Ŭůϭϵ͘ϬϬďƂƌjar kvällens föreställning: STORSTUGAN - en pyromans berättelse, av John Ajvide Lindqvist,
specialskriven för och med Pale
Olofsson.

ĞƚŚćƌćƌĞŶƉĊŵŝŶŶĞůƐĞŽŵŽĐŚĞŶŝŶďũƵĚĂŶƟůůKARIL:s medlemsmöte kl. 17.30 onsdagen den 3 september på Sagateatern.

med föreställning

Medlemsmöte

Medlemsutskick 18 aug 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av <ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
Foto: XXXXXX
Linköpings kommun

Farnaz Arbabi och ZŽǇEĞŚŵĠ

Regiöga:

Av och med:
DĂƌŝĂEŽŚƌĂ

måndag
18 aug kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐͬŽƌĚŝŶĂƌŝĞͬ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϮϬŬƌ͕
ƐƚƵĚĞŶƚͬƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

͟sŝćƌƚĞĂƚĞƌĂƉŽƌŽĐŚĐŽƵŶƚƌƐƚũćƌŶŽƌ͕ǀŝćƌ>ĂĚǇ'ĂŐĂ
ŽĐŚ^ƵƉĞƌDĂƌŝŽƉĊƐĂŵŵĂŐĊŶŐ͘sŝćƌďŽŬŵĂůĂƌŽĐŚ
ǀŝćƌs/W͘sŝćƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŬŽŶƐƚŽĐŚŚĊƌĚƌŽĐŬƐůĊƚĂƌ͕ǀŝ
ćƌĨůŝƉƉĞƌƐƉĞůŽĐŚĚƌĂŵĂƚŝƐŬŽƉĞƌĂ͘sŝĐŽƉǇƉĂƐƚĂƌŽĐŚ
ƐƵĚĚĂƌ͕ǀŝŚćƌŵĂƌŽĐŚǀŝƐćƚƚĞƌ
ƚƌĞŶĚĞƌ͘sŝćƌĚŝŶŐƌĂŶŶĞ͕ĚŝŶďćƐƚĂǀćŶŽĐŚĚŝƚƚŚƵƐĚũƵƌ͘sŝćƌĞƚƚ
ŐůŽƐƐŝŐƚůćƉƉŐůĂŶƐŽĐŚŝŶƐƵƚƚŶĂ
ũĞĂŶƐ͘sŝćƌƐƉƌŝƚƉĞŶŶĂŶƉĊĞŶǁŚŝƚĞďŽĂƌĚ
ŽĐŚŬŽůƐǇƌĂŶŝĚŝŶůćƐŬ͘sŝćƌďŽŶƵƐďĂŶĂŶŝ
Crash Bandicoot och ditt mellanmål
ŶćƌĚƵćƌŚƵŶŐƌŝŐ͟

sŝƐĂŵĂƌƌĂŶŐĞƌĂƌ
ŚƂƐƚĞŶƐĨƂƌƐƚĂĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐŵĞĚ
ƵŶŐƐĐĞŶͬƂƐƚ͘sćůĚŝŐƚƚƌĞǀůŝŐƚ͘͘͘͘ŽĐŚ
ŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚĂŵćŶŶƐŝŬŽƌćƌĚĞƚ͕ƐŽŵďĞƐŬƌŝǀĞƌ
ƐŝŐƐũćůǀĂƉĊĨƂůũĂŶĚĞƐćƚƚ͗

DĂƌŝĂEŽŚƌĂćƌϮϯĊƌŽĐŚĨƌĊŶsćŶĞƌƐďŽƌŐ͘ŌĞƌŇǇƩĞŶƟůů
^ƚŽĐŬŚŽůŵŚĂƌŚŽŶũŽďďĂƚƐŽŵƉƌŽŐƌĂŵůĞĚĂƌĞƉĊ^ǀĞƌŝŐĞƐ
ZĂĚŝŽŽĐŚŐĊƌŶƵĞŶ teaterskola, ĚćƌŚŽŶƵŶĚĞƌĊƌĞƚƐŬĂƉĂƚƐŝƩ
ŚũćƌƚĞƉƌŽũĞŬƚ͗DŝŶŵĂŵŵĂƐĚŽƩĞƌ.

KŵŬćƌůĞŬĞŶƟůůĞŶŵĂŵŵĂƐŽŵƐůĊƐƐŵĞĚĞŶƚŽŋĂ͕ƚǀŝŶŐĂƌ
ĞŶĂƩƚĂŵĞĚƐŝŶĂŬƵƐŝŶĞƌƉĊĨƂƌƐƚĂĚĞũƚĞŶŽĐŚƐŽŵŝŶƚĞŬĂŶ
ŐĊŝŶŝĞŶĂīćƌƵƚĂŶĂƩƉƌƵƚĂ͘

DŝŶŵĂŵŵĂƐĚŽƩĞƌŚĂŶĚůĂƌŽŵĞŶƵŶŐƚũĞũƐƵƉƉǀćǆƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ͘WĞƌƐŽŶůŝŐĂŚćŶĚĞůƐĞƌƵƌDĂƌŝĂƐůŝǀŬŽŶƚƌĂƐŵĞĚƌŝŬƟŐĂ
knockouts! ŶŬŽŵŝƐŬŽĐŚŬćŶƐůŽůĂĚĚĂĚŵŽŶŽůŽŐ ŽŵĂƩǀćǆĂ
ƵƉƉŵĞĚĞŶŵĂŵŵĂƐŽŵďƌǇƚĞƌŵŽƚĚĞƚƐǀĞŶƐŬĂƐĂŵŚćůůĞƚƐ
oskrivna regler.

Beyoncé och boxning blandas i en explosiv föreställning skapad av det ϮϯͲĊƌŝŐĂƐƚũćƌŶƐŬŽƩĞƚDĂƌŝĂEŽŚƌĂ!

Min mammas dotter

Medlemsutskick 13 maj 2014

<Z/>ĚƌŝǀĞƌƐŝŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚ
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
Foto: XXXXXX
>ŝŶŬƂƉŝŶŐƐŬŽŵŵƵŶ

ZĞŐŝŽĐŚƐĐĞŶŽŐƌĂĮ͗
&ŝŐŐĞEŽƌůŝŶŐ

<ĂǁĂŽůĨĂŐĂƌǇ

DĂŶƵƐ͗

ƌĂŵĂƟƐĞƌŝŶŐŽĐŚŚƵǀƵĚƌŽůů͗
>Ž<ĂƵƉƉŝ

tisdag
13 maj kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϲϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϬϬŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϳϱŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

ůůƚćƌĞŵŽƚŚŽŶŽŵ͘,ĂŶůŝŐŐĞƌĚćƌ͕ďǇǆŽƌŶĂŚĂƌƐůŝƟƚƐĂǀ͕
..................skjortan sönderriven – det är då han skriker fram listan
på Sveriges 100 farligaste kvinnor.

ĞƚćƌŝŶĨĂŵƚƌŽůŝŐƚ͕ ĂŐĞŶƐEǇŚĞƚĞƌ
ĞƚćƌĞŶƌĂŬƚŝŐĞŶŽŵďƌŝůũĂŶƚƉĂƌŽĚŝƉĊĚĞŶ
ǀŝƚĂŬƌćŶŬƚĂŵĂŶŶĞŶ͕ Popmani
ĞƚćƌďĊĚĞďŝƚƐŬƚ͕ƌŽůŝŐƚŽĐŚƌƂƌĂŶĚĞ͕EƵŵŵĞƌ
>Ž<ĂƵƉƉŝŐĞƐƚĂůƚĂƌŵĞĚWĂƉƉŚĂŵŵĂƌƐŬƉĞƌĨĞŬƟŽŶ, <ƵůƚƵƌŶǇƩ͕^ǀĞƌŝŐĞƐZĂĚŝŽ
EćƌĚĞƚďůŝƌŽŵƂũůŝŐƚĂƩƚĂĚĞďĂƩĞŶĨĊƌŵĂŶ
ƐŬƌĂƩĂŝƐƚćůůĞƚ͕ Expressen
sŝƚĂŬƌćŶŬƚĂŵćŶćƌŶĊŐŽƚƐĊŽǀĂŶůŝŐƚƐŽŵƉŽůŝƟƐŬƚĞĂƚĞƌŽŶĚĞŵĂŶĚ͕&ĞŵŝŶŝƐƟƐŬƚWĞƌƐƉĞŬƟǀ

Om pjäsen:
Den vita mannen
står ensam på scenen. Han ska hålla
ƐŝƩũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐƚĂů
ŝŶĨƂƌĚĞŶĨƵůůƐĂƩĂ
publiken, men han
möts av uppenbara fysiska hinder.
Scenen är inte färdig
ännu. Det hänger
ƐůĂĚĚĂƌƂǀĞƌĂůůƚ͘>ŝǀƐĨĂƌůŝŐĂĞůƵƩĂŐƐŽŵŚĂŶĨĞůŬŽƉƉůĂƌ͘EćƚĂŬƟǀŝƚĞƚĞŶƉĊĚŝǀĞƌƐĞĨŽƌƵŵŐƂƌĂƩŚĂŶďůŝƌƚǀƵŶŐĞŶĂƩĂǀďƌǇƚĂƚĂůĞƚ
ŐĞŶŽŵĂƩƐŬƌŝǀĂƐǀĂƌŽĐŚŝŶůćŐŐƐŽŵƵƚƐƉĞůĂƌƐŝŐƉĊĨŽŶĚĞŶŽĐŚŝ
högtalarna.

När Vita kränkta män gick från facebookŐƌƵƉƉƟůůďŽŬďůĞǀĚĞƚŶĊŐŽƚŚĞůƚĂŶŶĂƚ͕ŽĐŚ
Ŷćƌ>Ž<ĂƵƉƉŝƐĞĚĂŶƚŽŐĚĞƚƟůůƚĞĂƚĞƌƐĐĞŶĞŶ
ƐĊĮĐŬĚĞƚůŝǀƉĊƌŝŬƟŐƚ͘ĞƚćƌĨƂƌƐƚĚĊ͕ŝŬƂƩ
ŽĐŚďůŽĚ͕ƐŽŵŵĂŶƐĞƌŚĞůĂƚƌĂŐĞĚŝŶŽĐŚŬŽŵĞĚŝŶďĂŬŽŵĚĞƌĂƐŝƐƟƐŬĂŽĐŚŬǀŝŶŶŽŚĂƚĂŶĚĞ
ŝŶůćŐŐĞŶ͕ƐćŐĞƌ<ĂǁĂŽůĨĂŐĂƌǇ͘

:ĂŐćƌŐůĂĚƂǀĞƌĂƩĚĞƚďůĞǀƐĊŵǇĐŬĞƚďĞĨƌŝĂŶĚĞƐŬƌĂƩĊƚĚĞƚ
absurda hatet som föreställningen handlar om. Men uppmärkƐĂŵŚĞƚĞŶůŝŐŐĞƌŝƟĚĞŶ͘ĞŐƌĞƉƉĞƚ͟sŝƚĂŬƌćŶŬƚĂŵćŶ͟ƐŽŵ<ĂǁĂ
ŽůĨĂŐĂƌǇƐŬĂƉĂƚćƌĞŶŽƌŵƚďĞĨƌŝĂŶĚĞŝĞŶƟĚŵĞĚƂŬĂĚĞŬůǇŌŽƌ͕
kvinnohat och invandrarhat, säger Lo Kauppi.

När Vita kränkta män hade premiär på Teater Brunnsgatan Fyra i
Stockholm i april lät inte gensvaret vänta på sig. Föreställningen,
som började som en facebook-grupp och som sedan blev en
bok av skribenten och ĚĞďĂƩƂƌĞŶ<ĂǁĂŽůĨĂŐĂƌǇ, resulterade i
ƵƚƐĊůĚĂƐĂůŽŶŐĞƌ͘<ƌŝƟŬĞƌŶĂǀĂƌƉŽƐŝƟǀĂŽĐŚďĞƐŬƌĞǀƉũćƐĞŶƐŽŵ
ƐŬĂƌƉŽĐŚƌŽůŝŐƉŽůŝƟƐŬƚĞĂƚĞƌ͘>Ž<ĂƵƉƉŝ, som spelar pjäsens
ĞŶĚĂƌŽůůŽĐŚƐŽŵŽĐŬƐĊƐƚĊƌĨƂƌĚƌĂŵĂƟƐĞƌŝŶŐĞŶ͕ćƌŐůĂĚƂǀĞƌ
den uppmärksamhet som Vita kränkta män väckte.

Vita kränk ta män

Medlemsutskick 7 maj 2014

<Z/>ĚƌŝǀĞƌƐŝŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚ
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
>ŝŶŬƂƉŝŶŐƐŬŽŵŵƵŶ
Foto: XXXXXX

WƌŽĚƵŬƟŽŶ͗ <ĂŵĞƌŶŝdĞĂƚĞƌŝ
ŽĐŚZŝŬƐƚĞĂƚĞƌŶ

ZĞŐŝ͗^ƵůĞũŵĂŶ<ƵƉƵƐŽǀŝĐ
DĂŶƵƐ͗ďĚƵůĂŚ^ŝĚƌĂŶ
^ĐĞŶŽŐƌĂĮ͗sĂŶũĂWŽƉŽǀŝĐ
<ŽƐƚǇŵ͗ŵƌĂǎŝŶĂůŝũĂ<ĂƌĂͲ
ĐƵǌŽǀŝĐ͘

DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗ŵŝƌ,ĂĚǎŝŚĂͲ
ĮǌďĞŐŽǀŝĐ͕Ěŵŝƌ'ůĂŵŽĐĂŬ͕
DƵŚĂŵĞĚ,ĂĚǎŽǀŝĐ^ĂďŝŶĂ
ĂŵďƵƌ͕ŵĂƌ^ĞůŝŵŽǀŝĐ͕&ĞĚĂ
aƚƵŬĂŶ͕^Ăďŝƚ^ĞũĚŝŶŽǀŝĐ͕ƌĂŐĂŶ
:ŽǀŝĐŝĐ

onsdag
7 maj kl 19.00

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϮϬϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϱϬŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϮϮϬŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

WũćƐĞŶƐŚƵǀƵĚƌŽůůƐƉĞůĂƐĂǀŵŝƌ,ĂĚǎŝŚĂĮǌďĞŐŽǀŝđ͕ŽƐŶŝĞŶƐ
ĞŐĞŶŵŽƚƐǀĂƌŝŐŚĞƚƟůů<ƌŝƐƚĞƌ,ĞŶƌŝŬƐƐŽŶ͕ŽĐŚŚĂŶƐƚĊƌŝƐƉĞƚƐĞŶ
ĨƂƌĞŶĞŶƐĞŵďůĞŵĞĚŶĊŐƌĂĂǀŽƐŶŝĞŶƐĨƌćŵƐƚĂƐŬĊĚĞƐƉĞůĂƌĞ͘
ŵŝƌ,ĂĚǎŝŚĂĮǌďĞŐŽǀŝđŚĂƌŵĞĚǀĞƌŬĂƚŝĞƩϮϬͲƚĂůůĊŶŐĮůŵĞƌ
ŽĐŚŚĂƌŶǇůŝŐĞŶďůŝǀŝƚƟůůĚĞůĂĚ
ĚĞƚƉƌĞƐƟŐĞĨƵůůĂƉƌŝƐĞƚĐƟŶŐ
'ƌĂŶĚWƌŝǆŽĨ&ĞƐƟǀĂů^WĂƌŝƐ͘
<ĂƌŵĞŶŝdĞĂƚĂƌϱϱ͕ƐŽŵƐƚĊƌ
ďĂŬŽŵƵƉƉƐćƩŶŝŶŐĞŶ͕ĨŽƌƚͲ
ƐĂƩĞĂƩƐƉĞůĂŶćƐƚĂŶǀĂƌũĞĚĂŐ
ƵŶĚĞƌďĞůćŐƌŝŶŐĞŶĂǀ^ĂƌĂũĞǀŽ
ŵĞůůĂŶϭϵϵϮŽĐŚϭϵϵϱ͕ǀŝƐƐĂ
ŐĊŶŐĞƌŵŝƩďůĂŶĚŵƵƌďƌƵŬŽĐŚ
ŵĞĚůĞǀĂŶĚĞůũƵƐƐŽŵĞŶĚĂďĞůǇƐŶŝŶŐ͘ϮϴƉũćƐĞƌƐĂƩĞƐƵƉƉ
ƵŶĚĞƌďĞůćŐƌŝŶŐĞŶƵƚĂŶĂƩƚĞĂƚĞƌŶŶĊŐŽŶƐŝŶůćƚƐŝŐƉĊǀĞƌŬĂƐ
ĂǀŝĚĞŽůŽŐŝƐŬĂ͕ƌĞůŝŐŝƂƐĂĞůůĞƌƉŽůŝƟƐŬĂƉĊƚƌǇĐŬŶŝŶŐĂƌ͘

ʹ:ĂŐůćŵŶĂĚĞŵŝƩŚũćƌƚĂŝǀŽƌŶŝŬƵƚƐƉĞůĂƌƐŝŐǀŝĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐŬ
ŬƌŝƐƉƵŶŬƚŝǀĊƌŶƵƟĚĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ŵĞŶĚĞƚćƌĚĞŶƟĚůƂƐĂĂƐƉĞŬƚĞŶ
ŽĐŚĚĞƐǀĊƌďĞŐƌŝƉůŝŐĂŵćŶŶŝƐŬŽƌĞůĂƟŽŶĞƌƐŽŵƐƚĊƌŝĐĞŶƚƌƵŵĂǀ
ďĞƌćƩĞůƐĞŶ͕ƐćŐĞƌ<ƵƉƵƐŽǀŝĐ͘

ƌĂŵĂƚ:ĂŐůćŵŶĂĚĞŵŝƩŚũćƌƚĂŝǀŽƌŶŝŬ
ĂŶƐĞƐǀĂƌĂďůĂŶĚĚĞďćƐƚĂĞŌĞƌŬƌŝŐƐǀĞƌŬĞŶ
ƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚĞŝŽƐŶŝĞŶŽĐŚ,ĞƌĐĞŐŽǀŝŶĂƵŶĚĞƌ
ĚĞƐĞŶĂƐƚĞĊƌĞŶŽĐŚŚĂƌƐƉĞůĂƚĨƂƌƵƚƐĊůĚĂŚƵƌŝƚƌĞ
ĊƌƉĊŚĞŵŵĂƐĐĞŶĞŶŝŽƐŶŝĞŶ͘/ƉũćƐĞŶĨƂƌƐǀŝƟůůďĂŬĂƟůůďƂƌũĂŶ
ĂǀϭϵϵϮĚĊŬƌŝŐĞƚŬŽŵƟůůŽƐŶŝĞŶŽĐŚ,ĞƌĐĞŐŽǀŝŶĂŽĐŚƐƚĂĚĞŶ
ǀŽƌŶŝŬŝƂƐƚƌĂŽƐŶŝĞŶ͘PǀĞƌĞŶŶĂƩďƂƌũĂĚĞĨŽůŬĚŝƐŬƌŝŵŝŶĞƌĂƐ
ŽĐŚƐŬŝůũĂƐĊƚƵƟĨƌĊŶŶĂŵŶŽĐŚĞŌĞƌŶĂŵŶ͘&ƂƌƉũćƐĞŶƐƌĞŐŝƐƐƂƌ
^ƵůĞũŵĂŶ<ƵƉƵƐŽǀŝĐŚĂƌŬƌŝŐƐƚĞŵĂƚĊƚĞƌŝŐĞŶďůŝǀŝƚĂŬƚƵĞůůƚŝĞƩ
ŽƐŶŝĞŶƐŽŵũƵƐƚŶƵŐĊƌŝŐĞŶŽŵĞŶƐǀĊƌƐŽĐŝŽƉŽůŝƟƐŬŽĐŚĞŬŽŶŽmisk kris.

sĂĚŚćŶĚĞƌŶćƌĞƩƐĂŵŚćůůĞďƂƌũĂƌǀćƌĚĞƌĂ͕ƐƚćŵƉůĂŽĐŚŬůĂƐƐŝĮĐĞƌĂƐŝŶĂŵĞĚďŽƌŐĂƌĞƵƟĨƌĊŶŶĂŵŶŽĐŚĞƚŶŝĐŝƚĞƚ͍ƌĂŵĂƚJag
ůćŵŶĂĚĞŵŝƩŚũćƌƚĂŝǀŽƌŶŝŬƐŬŝůĚƌĂƌŶćƌŬƌŝŐĞƚŬŽŵƟůůŽƐŶŝĞŶ
ϭϵϵϮŵĞŶćƌŚƂŐĂŬƚƵĞůůƚŝĞŶƟĚĂǀƉŽůŝƟƐŬĂ
ŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂŽŵǀćůǀŶŝŶŐĂƌ͘

Jag lämnade mit t
hjär ta i Zvornik

&ƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶƐƉĞůĂƐƉĊŽƐŶŝƐŬĂŽĐŚƚĞǆƚĂƐƟůů^ǀĞŶƐŬĂ

WƌĞĚƐƚĂǀĂđĞďŝƟŝǌǀĞĚĞŶĂŶĂďŽƐĂŶƐŬŽŵƐĂƟƚůŽǀŝŵĂŶĂƓǀĞĚƐŬŽŵ

&ƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶƐƉĞůĂƐƉĊŽƐŶŝƐŬĂŽĐŚƚĞǆƚĂƐƟůů^ǀĞŶƐŬĂ

Medlemsutskick 29 april 2014

KARIL driver sin verksamhet med
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶ
i Linköpings kommun
Foto: XXXXXX

WƌŽĚƵŬƟŽŶ͗
ĂƐƚĂƌĚƉƌŽĚƵŬƟŽŶ
och Dansnät Sverige

^ĐĞŶŽŐƌĂĮͬ<ŽƐƚǇŵ͗
>ŝŶĚĂ/ƌĞŶĞĚŽƩĞƌ/ŶŐĞŵĂŶƐƐŽŶ
Mask: Maria Morgell
Ljus: Christer Billström
Ljud: Nicklas Sandström
Dramaturg: Mari Hedenius

Medverkande:
Dag Andersson, Lars Bethke,
Anders Larsson, Sandra Medina

www.karil.se

ŝůũĞƩĞƌĮŶŶƐƉĊǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶ
ƉĊ^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϭϰϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϭϳϱŬƌ͕
ƐƚƵĚĞŶƚͬ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϭϱϬŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϳϱŬƌ͘

Foto: Andreas Johansson

͟sĂƩĞŶ͕͟sŝĚĞŽĨƌĊŶƚƌĞĚũĞƌĞƉĞƟƟŽŶƐǀĞĐŬĂŶ

͟^ŽƌŐůŝŐƚ͕ƐŬƌĂƩƌĞƚĂŶĚĞŽĐŚƚĂŶŬĞǀćĐŬĂŶĚĞ͕͟VLT 25/3

͟WƵďůŝŬĞŶŚćƉŶĂƌŽĐŚƐŬƌĂƩĂƌ͕͟ nummer.se 25/3

ĂƐƚĂƌĚƉƌŽĚƵŬƟŽŶ har etablerat sig som en av Sveriges mest
ŝŶŶŽǀĂƟǀĂŐƌƵƉƉĞƌŝŶŽŵƐĐĞŶŬŽŶƐƚƉƌŽĚƵŬƟŽŶ och arbetar i
nära dialog med sin publik i hela den konstnärliga processen.
ĂƐƚĂƌĚƉƌŽĚƵŬƟŽŶŐĞŶŽŵƐǇƌĂƐĂǀĞŶĂŵďŝƟŽŶĂƩƐƚćŶĚŝŐƚ
ƐƂŬĂŶǇĂĂƌďĞƚƐŵĞƚŽĚĞƌŽĐŚĂƩƵƞŽƌƐŬĂƐŽĐŝĂůĂĨĞŶŽŵĞŶŝ
ǀĊƌƟĚ͘

Skippin’ through the graveyard är en samͲ
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶŵĞůůĂŶDansnät Sverige och BasͲ
ƚĂƌĚƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͕ĚćƌŶĊŐƌĂĂǀ^ǀĞƌŝŐĞƐĨƌćŵƐƚĂƐĐĞŶŬŽŶƐƚŶćƌĞƌ
ƵƞŽƌƐŬĂƌƐŝƩŬƌŝƐƚŶĂĂƌǀ͕ĚĞƐƐƌŝƚƵĂůĞƌŽĐŚŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞƌƐŽŵ
kan verka förenande men också förödande för den mellanͲ
mänskliga kontakten. Skippin’ through the graveyard handlar
ŽŵƚƌŽ͕ŚŽƉƉ͕ƐŬĂŵ͕ƐŬƵůĚŽĐŚƌĞŶĂŶĚĞǀĂƩĞŶďĂĚ͘

DĞĚƐǀĂƌƚŬŽŵŝŬ͕ƐƉŝƌŝƚƵĞůůƐƚćŵƐĊŶŐŽĐŚĞǆƚĂƟƐŬůŝŶĞĚĂŶĐĞ
bjuder fyra osannolika missionärer på en himmelsk färd i
ƐƂŬĂŶĚĞƚĞŌĞƌŵĞŶŝŶŐĞŶŵĞĚƚƌŽ͘Med en
ĨƌŝŬǇƌŬůŝŐďĞƐĂƩŚĞƚŝĨƌĊŐĂƐćƩĞƌĚĞƐŝŶĚƂĚͲ
ůŝŐŚĞƚŐĞŶŽŵĂƩƵƚŵĂŶĂǀĂƌĂŶĚƌĂŽĐŚ
ŐƌĂǀŝƚĂƟŽŶĞŶŝŚŽƉƉŽŵĂƩŬŽŵŵĂƵŶĚĂŶ
helvetets heta eldar.

en bluegrass/gospel-musical

Foto: Håkan Larsson

tisdag
29 april kl 19.00

Foto: Håkan Larsson

S k i p p i n´ T h r o u g h
t h e G r avey a r d

föreställningen börjar kl 19.00

tisdag
15 april kl 17.30

Medlemsutskick 15 april 2014

<Z/>ĚƌŝǀĞƌƐŝŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚ
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
>ŝŶŬƂƉŝŶŐƐŬŽŵŵƵŶ
Foto: XXXXXX

/ƌŽůůĞƌŶĂ͗
Blom: DĂƫĂƐ^ŝůǀĞůů
Fru Blom: ŵŵĂWĞƚĞƌƐ
John Nilsson: ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌtĂŐĞůŝŶ
Fru Nilsson: ŵŵĂWĞƚĞƌƐ
Inga Nilsson:ŵŵĂDĞŚŽŶŝĐ
Åke ZĂƐŵƵƐ͗ >ƵƚŚĂŶĚĞƌ
Pelle: :ŽŚĂŶŶĞƐtĂŶƐĞůŽǁ
Sekreteraren:ŵŵĂDĞŚŽŶŝĐ
ŝƌĞŬƚƂƌĞŶ͗ǀĂDĞůĂŶĚĞƌ
Falskspelaren: ǀĂDĞůĂŶĚĞƌ

Foto: Håkan Larsson



www.karil.se

Bussen avgår från Fjärrbussterminalen kl 17.30



^ĐĞŶŽŐƌĂĮ͕ůũƵƐ͕ǀŝĚĞŽĚĞ͗^hdK
Kostym: EŝŶĂ^ĂŶĚƐƚƌƂŵ
Musik: ŶƚŚŽŶǇ>ŝŶĞůů
Peruk och mask: EĂƚŚĂůŝĞWƵũŽů

dĞƌƐŵĂŶ

ZĞŐŝ͗KůůĞ:ĂŶƐƐŽŶ
Bearbetning: KůůĞ:ĂŶƐƐŽŶ͕EŝŶŶĂ

&ƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ;ŵĞĚŐƌĂƟƐďƵƐƐƌĞƐĂƟůůDŽƚĂůĂͿćƌ
ĞƩĞƌďũƵĚĂŶĚĞĞŶďĂƌƚƟůůŵĞĚůĞŵŵĂƌ͕ĚǀƐƟůů
ƐĐĞŶƉĂƐƐŝŶŶĞŚĂǀĂƌĞ͕ŽĐŚŬŽƐƚĂƌϮϮϱŬƌ͘ĞƚĮŶŶƐĞƩĨĊƚĂů
ďŝůũĞƩĞƌŬǀĂƌŽĐŚĚĞƐƐĂŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶ͘

^ǀĞƌŝŐĞƐZĂĚŝŽ
^ǀ
ŌŽŶďůĂĚĞƚ
UNT
^E
d/E/E'E<ƵůƚƵƌĞŶ

Kŵ^ƚƌĞďĞƌ͗
^ƚƌĞďĞƌŚĂŶĚůĂƌŽŵĨǇƌĂǀćŶŶĞƌƐŽŵŚĂƌƚĂŐŝƚƐŽĐŝĂůŝƐŵĞŶŝ
ĞŐŶĂŚćŶĚĞƌŽĐŚŬƂƉƚĞŶďŝůǀĞƌŬƐƚĂĚ͘EƵćƌĚĞćŶƚůŝŐĞŶƐŝŶĂ
ĞŐŶĂ͊DĞŶĂīćƌĞƌŶĂŐĊƌůĊŶŐƐĂŵƚ͘&ƂƌůĊŶŐƐĂŵƚĨƂƌůŽŵ͕ƐŽŵ
ĚƌƂŵŵĞƌŽŵĂƩŬůćƩƌĂŝƐĂŵŚćůůĞƚ͘,ĂŶďƂƌũĂƌŵĂŶŝƉƵůĞƌĂ
ƐŝŶĂŬĂŵƌĂƚĞƌĨƂƌĂƩĨĊƟůůĞŶĨƂƌƐćůũŶŝŶŐʹĚćƌŚĂŶƐũćůǀƐŬĂĨĊ
ƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶĂǀŬĂŬĂŶ͘DĞŶĨƂƌĂƩůǇĐŬĂƐŵĊƐƚĞŚĂŶƂǀĞƌƚǇŐĂ
ĚĞĂŶĚƌĂŽŵĂƩŐĞƵƉƉƐŝŶĚƌƂŵ͘KĐŚŚĂŶƚćŶŬĞƌŝŶƚĞĂŶǀćŶĚĂ
ćƌůŝŐĂŵĞƚŽĚĞƌ͘

– Man skulle kunna kalla Streber en slags ƉƌŽůĞƚćƌDĂĚDĞŶŝ
ϰϬͲƚĂůƐŵŝůũƂ. Dramat cirkulerar kring en arbetsplats, säger ƌĞŐŝƐͲ
ƐƂƌĞŶKůůĞ:ĂŶƐƐŽŶ͘DĞŶĨƌĂŵĨƂƌĂůůƚćƌ^ƚƌĞďĞƌĞŶƐƉćŶŶĂŶĚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĞŶŵŽƌĂůŝƐŬƚŚƌŝůůĞƌ͕ĚćƌũĂŐƚƌŽƌĂƩƉƵďůŝŬĞŶǀĞƌŬůŝŐĞŶ
ŬŽŵŵĞƌĂƩƵŶĚƌĂʹŚƵƌƐŬĂĚĞƚŐĊ͍ säger han.

Pjäsen Streber har kallatsĂŐĞƌŵĂŶƐďćƐƚa. En sak är
ƐćŬĞƌ͗ĂŐĞƌŵĂŶǀĂƌĂůůƟĚĨƂƌĞƐŝŶƟĚŽĐŚŚĂŶƐ
drama Streber ĨƌĊŶϭϵϰϵćƌŝĂůůƌĂŚƂŐƐƚĂŐƌĂĚ
aktuellt. sĂĚŚćŶĚĞƌŵĞĚǀćŶƐŬĂƉŶćƌůǇƐƚŶĂĚ
ĞŌĞƌƉĞŶŐĂƌŽĐŚŵĂŬƚďĞŐćƌŬŽŵŵĞƌĞŵĞůůĂŶ͍ ƌ
ĞŶůǇƐĂŶĚĞŬĂƌƌŝćƌǀĞƌŬůŝŐĞŶǀćƌĚǀŝůŬĞƚƉƌŝƐƐŽŵŚĞůƐƚ͍Frågorna
som Dagerman ställer är synnerligen relevanta, Streber är en
ƐŬĂƌƉďĞƌćƩĞůƐĞŽŵŵćŶŶŝƐŬĂŶƐŽŵǀĂĐŬůĂƌŵĞůůĂŶǀŝůũĂŶĂƩĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂƐŝŐƐũćůǀŽĐŚůƂŌĞƚŽŵůŽũĂůŝƚĞƚŵĞĚŬŽůůĞŬƟǀĞƚ͘

Den 5 oktober 2013 skulle ^ƟŐĂŐĞƌŵĂŶ
ha fyllt ϵϬĊƌ, samma dag hade Streber
ƉƌĞŵŝćƌƉĊƌĂŵĂƚĞŶ͘hƉƉƐćƩŶŝŶŐĞŶćƌĞŶ
ƐĂŵƉƌŽĚƵŬƟŽŶŵĞůůĂŶƌĂŵĂƚĞŶŽĐŚZŝŬƐͲ
ƚĞĂƚĞƌŶŽĐŚŬŽŵŵĞƌĞŌĞƌƐƉĞůƉĞƌŝŽĚĞŶƉĊƌĂŵĂƚĞŶĂƩĊŬĂƉĊZŝŬƐƚĞĂƚĞƌƚƵƌŶĠ͘

Streber

tisdag
8 april kl 19.00

Medlemsutskick 8 april 2014

<Z/>ĚƌŝǀĞƌƐŝŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚ
ƐƚƂĚĂǀ<ƵůƚƵƌŽĐŚĨƌŝƟĚƐŶćŵŶĚĞŶŝ
>ŝŶŬƂƉŝŶŐƐŬŽŵŵƵŶ
Foto: XXXXXX

DĞĚǀĞƌŬĂŶĚĞ͗Jakob Hultcrantz
,ĂŶƐƐŽŶ͕zŶŐǀĞĂŚůďĞƌŐ͕dŝƫ
Hilton, Hanna Kulle / Hélène
Ohlsson
DƵƐŝŬĞƌ͗Klas-Anders Haglund
^ŽƉŚŝĂ^ƟŶŶĞƌďŽŵͬ:ŽŶĂƐƌĂĚŝŶ
ZĞŐŝ͗ >ĞŝĨ^ƟŶŶĞƌďŽŵ

&ŽƚŽ͗,ĊŬĂŶ>ĂƌƐƐŽŶ

www.karil.se

ŝůũĞƩƉƌŝƐĞƌ͗^ĐĞŶƉĂƐƐϮϬϬŬƌ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞϮϱϬŬƌ͕ƐƚƵĚĞŶƚͬ
^ŬĊĚĞďĂŶĂŶϮϮϬŬƌ͕ƵŶĚĞƌϮϭĊƌϭϬϬŬƌ͘ŝůũĞƩĞƌŬĂŶŬƂƉĂƐƉĊ
ǁǁǁ͘ƟĐŬƐƚĞƌ͘ĐŽŵ͕ƉĊ^ŬĊĚĞďĂŶĂŶĞůůĞƌŝŬĂƐƐĂŶƉĊ
^ĂŐĂƚĞĂƚĞƌŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ͘

Ăƌů>ĂƌƐƐŽŶƐ
DŝĚǀŝŶƚĞƌďůŽƚ

ŶƵŵŵĞƌ͘ƐĞ

^ǀĞƌŝŐĞƐZĂĚŝŽ

&ŽƚŽ͗,ĊŬĂŶ>ĂƌƐƐŽŶ

sćƐƚĂŶĊdĞĂƚĞƌŚĂƌƟĚŝŐĂƌĞƐĂŵĂƌďĞƚĂƚŵĞĚZŝŬƐƚĞĂƚĞƌŶŵĞĚ
ďůĂŶĚĂŶŶĂƚEŝůƐ,ŽůŐĞƌƐƐŽŶϭϵϵϴŽĐŚŶŚĞƌƌŐĊƌĚƐƐćŐĞŶϮϬϬϴ͕
ďĊĚĂďĂƐĞƌĂĚĞƉĊ^ĞůŵĂ>ĂŐĞƌůƂĨƐďƂĐŬĞƌ͕ƐĂŵƚDŽǌĂƌƚƐdƌŽůůŇƂũƚĞŶϮϬϬϲ͘ĞƐƐĂƵƉƉƐćƩŶŝŶŐĂƌƚƵƌŶĞƌĂĚĞƉĊƐƚŽƌĂƐĐĞŶĞƌ͕ŵĞŶĚĞŶŶĂ
ŐĊŶŐćƌĚĞƚĚĞƐŵĊƐĐĞŶĞƌŶĂƐƚƵƌ͘
sćƐƚĂŶĊdĞĂƚĞƌćƌĞŶĂǀ^ǀĞƌŝŐĞƐ
VÄSTANÅ TEATER
ƐƚƂƌƐƚĂƐŽŵŵĂƌƚĞĂƚƌĂƌ͘

/ĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĞŶŵĞĚǀĞƌŬĂƌĨǇƌĂƐŬĊĚĞƐƉĞůĂƌĞŽĐŚƚǀĊŵƵƐŝŬĞƌ͘
:ĂŬŽď,ƵůƚĐƌĂŶƚǌ,ĂŶƐƐŽŶŐƂƌƌŽůůĞŶƐŽŵKŝĚŝƉƵƐ͘&ƂƌƌĞŐŝŶƐƚĊƌ
>ĞŝĨ^ƟŶŶĞƌďŽŵ͘

KŝĚŝƉƵƐƐƉĊƐĚƂĚĂƐŝŶĨĂƌŽĐŚŐŝŌĂƐŝŐŵĞĚƐŝŶŵŽƌ͘&ƂƌĂƩ
ƵŶĚǀŝŬĂƐŝƩƂĚĞŇǇƌŚĂŶůĂŶĚĞƚ͘DĞŶƂĚĞƚŬŽŵŵĞƌŝŬĂƉƉŚŽŶŽŵ͘
<ƵŶŐŽŵĂůĚĞćƌĞŶƐŬƌćŵŵĂŶĚĞŽĐŚƚƌƂƐƚĞƌŝŬŚŝƐƚŽƌŝĂŽŵĂƩ
ǀĂƌĂŵćŶŶŝƐŬĂʹĚćƌǀŝŚĞůĂƟĚĞŶƐƚćůůƐŝŶĨƂƌǀĂůƐŽŵǀŝŝŶƚĞĨƂƌstår den fulla konsekvensen av.dƌŽƚƐĂƩǀŝĨƂƌƐƂŬĞƌǀćůũĂƌćƩŬĂŶ
ǀĊƌĂŚĂŶĚůŝŶŐĂƌďůŝĨƌƵŬƚĂŶƐǀćƌƚĨĞů͘

/ĚĞƩĂƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚVästanå Teater förläggs
ĚĞƚĂŶƟŬĂĚƌĂŵĂƚƟůůĞŶŶǇŵŝůũƂ͕ǀĊƌĞŐĞŶŶŽƌĚŝƐŬĂƐĂŐŽƚƌĂĚŝƟŽŶ͘DĞĚŵƵƐŝŬ͕ĚĂŶƐ͕ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂŬŽƐƚǇŵĞƌŽĐŚŵĂƐŬĞƌďũƵĚƐ
ƉƵďůŝŬĞŶŝŶƟůůsćƐƚĂŶĊdĞĂƚĞƌƐƐĐĞŶŝƐŬĂǀćƌůĚĚćƌƟĚŽĐŚƌƵŵŚĂƌ
ƵƉƉŚƂƌƚĂƩǀĞƌŬĂŽĐŚĂůůƚćƌŵƂũůŝŐƚ͘

Myternas myt. Tragediernas tragedi.
Sofokles mästerverk. Riksteatern i samarbete med Västanå Teatern.

Kung Domalde






Medlemsutskick 19 mars 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av Kultur och friƟdsnämnden i
Foto:
XXXXXX kommun
Linköpings

VIDEO

onsdag
19 mar, kl 19.00

www.karil.se

BiljeƩpriser: Scenpass 160 kr, ordinarie 200 kr, student/
Skådebanan 175 kr, under 21 år 100 kr. BiljeƩer kan köpas på
www.Ɵckster.com, på Skådebanan eller i kassan på
Sagateatern i samband med föreställningen.

På scenen: O o Milde
Manus och regi: Liv Elf Karlén
Musik och musikarrangemang: Magnus Larsson
Koregrafi: O o Milde
Övriga medverkande: Ann Petrén, Bianca Kronlöf
och Bahareh Razekh Ahmadi
Filmade inslag: Felicia Ohly, Amanda Angelman.
Klippning: Felicia Ohly, Pontus Willebrandt
och Tommy Gabrielsson.
Produk on: Teater Lacrimosa

Internet är inte bara en reflek onsyta av det kvinnoförakt som
finns i vårt fysiska samhälle. Kränkningarna, hoten och den
sexis ska och främlingsfientliga retoriken på nätet blir dörröppnare för diskriminering IRL (in real life). Ord är dessvärre
inte bara ord.

Teater Lacrimosa i samarbete med Dramalabbet ger nypremiären av KRÄNKT – the musical av Liv Elf Karlén. Vem är näthatare,
och hur låter det då de sjunger och dansar? Kränkt the musical
är en humoris sk och na svart
musikal om sexism, homofobi
och främlingsfientliga strömningar på nätet. E sceniskt försök a
ringa in den anonyme hataren och
de ha ska mekanismer som sä s
igång då vi disassocierar oss själva
från vårt beteende på nätet.
Föreställningen skildrar en mans
radikaliseringsprocess då han
dansar runt bland gränserna melFoto: Kent Werne
lan y randefrihet och hot. Mellan
odemokra ska åsikter och terrorism. Mellan utanförskapets oﬀerskap och paranoia. Mellan a
känna sig kränkt och själv vara den som kränker. Vi ser gärna Sverige som e föregångsland för jämställdhet. Men på senare d
har vi ändå tvingats uppmärksamma hur kvinnohat löper amok i
mailboxar, på bloggar, kommentatorsfält och diskussionsforum.

- the musical

KR ÄNK T



Medlemsutskick 4 mars 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av Kultur och friƟdsnämnden i
Foto:
XXXXXX kommun
Linköpings

VIDEO
ARTIKEL

Foto: Olof Ringman
Grafisk formgivning: Jesper Olsson

Workshop
måndag
3 mar, kl 13.00
Dansens hus

tisdag
4 mar, kl 19.00

www.karil.se

BiljeƩpriser: Scenpass 140 kr, ordinarie 175 kr, student/
Skådebanan 150 kr, under 21 år 75 kr. Den som är under 21 år kan köpa
vårens två dansföreställningar för 110 kr. BiljeƩer finns på
www.Ɵckster.com, på Skådebanan eller i kassan på
Sagateatern i samband med föreställningen.

Idé/Koreografi/Dansare: Daniel Dahlman, Daniel Koivunen,
Dawid Bienkowski, Edin Jusuframic, Joao Assuncao,
Mario Perez Amigo och Robin Peters
Ljus: Tobias Hallgren
Kostym: Elin Ivre
Produk on: Complete och Dansnät Sverige

A taket ly er av jubel verkar vara eﬀekten Complete har på
sin publik, något de visade under Urban Connec on förra året.
Med humor och skicklighet levererar medlemmarna i Complete
energisk hiphop på hög nivå med inslag av New Style. De har
alla medverkat i stora tv-produk oner och turnéer, och samarbetat med na onella och interna onella ar ster. Några av dem
sågs senast i Fredrik Benke Rydmans succéversion av Svansjön
och de har också visat sina färdigheter i sammanhang som Eurovision Song Contest, Cirque de Soleil, Streetstar och Bounce.

Fram den är här. Om George Orwell i sin dystopiska e erkrigsroman ”1984” siade om storebrorssamhället där medborgarna
ständigt övervakas, så fan serar de sju grabbarna i dansgruppen
Complete om a Siri ser dig. Och ”hon”
är alltså den röststyrda funk onen på
Iphonen som här inte tjänar oss utan
snarare härskar över oss. Föreställningens
enda kvinna är osynlig men har desto mer
makt.
Complete är en grupp delvis sprungen
ur Bounces krea va, kollek va mylla.
Medlemmarna har dansat i Melodifes valen och bakom ar ster som Eric Saade
och Jennifer Lopez. Med ”Siri” skapar
de sin första egna show, och det råder
inget tvivel om a de tänker allkonstverk.
Scenbild, ljus, rörelse och musik bildar e
visuellt idéflöde, där videoinslagen – gjorda av dansaren Robin T
Peters – är eﬀek ulla i en berä else om a gå vilse.

SIRI



Medlemsutskick 25 feb 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av Kultur och friƟdsnämnden i
Linköpings
Foto:
XXXXXX kommun

Scenografi: Sven Haraldsson
Kostym: Sven Haraldsson
Producent: Birgi a Persson
Dramaturgi: Eva-Maria Dahlin
Produk on: Riksteatern

Regi: Mårten Andersson

Medverkande:
Maria Selbing
Per Burell

VIDEO 1
VIDEO 2

tisdag
25 feb kl 19.00

R

www.karil.se

BiljeƩpriser: Scenpass 160 kr, ordinarie 200 kr, student/
Skådebanan 175 kr, under 21 år 100 kr. BiljeƩer kan köpas på
www.Ɵckster.com, på Skådebanan eller i kassan på
Sagateatern i samband med föreställningen.

och ll Sagateatern kommer då även Riksteaterns nye
VD Magnus Aspegren och o andra personer från
Riksteatern!

SVERIGEPREMIÄ

Harold Pinter (1930–2008) är en av de största bri ska dramakerna och hans återkommande tema är maktspelet, där rollfigurerna byter plats och där man sällan anar det oväntade slutet.
Pinters pjäser kännetecknas av svart humor och drama sk nerv,
och han lldelades Nobelpriset i li eratur 2005. Riksteaterns
uppsä ning av Älskaren regisseras av Mårten Andersson som regidebuterade med den hyllade pjäsen Järnna under våren 2012.

Med en avskalad iscensä ning och
gestaltande träﬀsäkerhet skildrar skådespelarna Maria Selbing och Per Burell det gi a
paret som har varsi förhållande vid sidan om – med
den andras goda minne. Men rollerna i det passionerade spelet
förändras. Sarah och Richards förhållande ändrar skepnad, när
samtalet får större utrymme i den märkliga och utmanande leken. Lager e er lager skalas av och deras förhållande antar överraskande u ryck och propor oner. Älskaren bygger på dlösa
teman som kärlek, passion och maktspel, men är betydligt mer
mångface erad än så. Pjäsen rör sig på flera nivåer och vänder
sig ll den publik som vill utmanas av e annorlunda rela onsdrama med oväntad vändning.

Passionerad lek tar sig allt mer märkliga former och vänds ll
förförande maktspel i Nobelpristagaren Harold Pinters rela onsdrama Älskaren. Pjäsen är en klassisk
enaktare med svart humor och e
dialogdrivet rela onsdrama som
manar ll e ertanke.

ÄL SK AREN

Medlemsutskick 14 feb 2014

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av Kultur och friƟdsnämnden i
Linköpings
Foto:
XXXXXX kommun

Regi: Jurij Lederman
Produk on, ljus: Dennis Fryklund

Jovan Rajs
(förfaƩare, manusbearbetning)
Katarina Hellgren
(sångerska)
Kim Rhedin Hü ner
(skådespelare, manusbearbetning)
Jan Simonsson
(skådespelare,musiker, manusbearbetning, musikarr. och ljud)
Dina Rajs

Medverkande:

fredag
14 feb kl 19.00

www.karil.se

BiljeƩpriser: Scenpass 160 kr, ordinarie 200 kr, student/
Skådebanan 175 kr, under 21 år 100 kr. BiljeƩer kan köpas på
www.Ɵckster.com, på Skådebanan eller i kassan på
Sagateatern i samband med föreställningen.

Föreställningen produceras av TeaterStudio Lederman
i samarbeten med Sensus Stockholm-Gotland

MINNEN OCH SÅNGER
FRÅN EN BARNDOM
I FÖRINTELSENS INFERNO

Och den som inte minns och lär av historien riskerar a upprepa
misstagen i fram den.

De flesta har se filmer och hört berä elser om livet i lägren, men
det som inte framgår av gråtonerna i filmerna är a det fak skt
sjöngs sånger. Musik är inte bara en stark förmedlare av känslor
utan också en hjälp a minnas.

Utan kännedom om a hans familj mördats kastades den blo åttaårige pojken ut i slavarbete och fångenskap i det nazis ska Förintelsemaskineriet.

I böckerna Ombud för de
tystade (Jovan Rajs / KrisƟna Hjertén, Nordstedts,
2001) och Har du träﬀat
hitler (Jovan Rajs, Nordstedts, 2009) beskriver
Jovan Rajs din barndom i en judisk familj, och hur han förlorade
alla sina närmaste när Jugoslavien ockuperades av Nazi-Tyskland.

Han överlevde mirakulöst,
och minnena från dessa
år kopplas samman med
sångerna han kommer
ihåg.

Frågan ställs o a av barn som hör Jovan Rajs berä a om sin d i
förintelsens inferno. Då var han barn själv, utan a ana vad som
skulle kunna hända honom, precis när som helst.

Har du träffat Hitler?

Medlemsutskick Årsmöte feb 2014

Foto: XXXXXX

KARIL driver sin verksamhet med
stöd av Kultur och friƟdsnämnden i
Linköpings kommun

OBS! OBS!
Anmälan krävs för a vi ska
kunna reservera bilje er
och beräkna fikabehovet.
Anmälan skall vara inne
senast torsdagen den 6 februari
endera genom e-brev ll:
medlemsmote@karil.se
eller per telefon kvälls d ll:
0705-14 39 21 (Kaj Persson).

lördag
8 feb kl 15.00

Medlemsmöte

www.karil.se

Väl mö i salongen! / KARIL:s styrelse

Har du lust a göra en insats, liten eller stor, i KARIL? Som medlem
får du gärna hjälpa oss genom a berä a a vi finns, ta med en
vän eller flera på teater, sprida vårt program och aﬃscher på arbetsplatser och andra ställen, och värva vänner som medlemmar.
Som medlem får man Scenpass Sverige, e medlemskort fullt med
förmånliga raba er på teatrar i hela landet.

EŌer 15 år som kulturarrangör för scenkonst i
Linköping har KARIL fortsaƩa ambiƟoner aƩ erbjuda
den lokala publiken eƩ varierat programutbud med
god teater och dans. Medlemsantalet pendlar mellan
årets månader och är nu vid årsskiŌet ca 600. Vi
vill växa och bli ännu bäƩre på aƩ hiƩa de bästa
arrangemangen och ta dem Ɵll Linköping.

Vill du inte beställa bilje erna vid medlemsmötet kan du naturligtvis även köpa dem direkt på Skådebanan (vid ingången Ɵll
Trädgårdsföreningen från DroƩninggatan) s kl. 11.00-18.00 och
ons-fre kl. 11.00-15.30

Som vanligt gäller här a du kan välja 4 föreställningar ur vårens
utbud och betala för 3 (den billigaste är graƟs). Är du under 21 år
kan du även köpa de två dansföreställningarna för 110 kr.

(1) Fyll i formuläret, (2) lämnade det Ɵll oss, (3) vi skickar en mejlbekräŌelse på vad du valt och räknar ut vad du ska betala, (4) du
betalar Ɵll Karils bankgiro och (5) hämtar biljeƩerna vid kommande föreställning på Sagateatern.

I samband med årsmötet ges möjlighet a beställa bilje er ll
vårens föreställningar (se baksidan).

Sagateatern. Då stundar årsmötesförhandlingar och kaﬀe/te med
dopp och slutligen berä ar Bengt Andersson om nödvändigheten av teaterkonst och arbetet med scenkonst för unga. Bengt
är e scenproﬀs som kan fånga sin publik. Han är regissör och mimare, men har även gjort koreografi och scenografi.

I de a utskick får du två exemplar av vårens program (ge gärna
det ena Ɵll en vän eller bekant) och en inbjudan ll KARIL:s årsmöte (Ɵllika medlemsmöte) kl. 15.00 lördagen den 8 februari på

och

Årsmöte

