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Vårens teater & 
dans i Linköping  
– en snabbtitt:

ZVälkommen hem

Onsdag
25 feb

Onsdag
4 feb

Tisdag
10 feb

Kalle Haglund Lucy

Sylvi

Klipp ur och spara!

Tisdag
17 mar

Onsdag
22 apr

Great expectations

Lördag
18 apr

Tisdag
3 mar 

Sufflören

Tisdag
31 mar

Maria Johansdotter

Tisdag
14 apr

Hold

”Teater ska  
inte spegla 

verkligheten,  
den ska protestera  
mot verkligheten.” 

Alf Sjöberg
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Biljettförsäljning 
Biljetter kan bokas redan nu på www.tickster.com 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. I samband med föreställningarna säljs biljetter på Saga 
från klockan 18 - så länge det finns biljetter.

Adresser: 
Sagateatern  Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget,  
 tel: 013-20 53 62 (en timme före föreställning)
Skådebanan  Drottninggatan 40 

Alla erbjuds att köpa fyra biljetter till priset av tre. Välj fyra 
föreställningar ur vårens utbud på Sagateatern och betala för 
tre (den billigaste är gratis). För den som inte har Scenpass  
är det billigare att bli medlem och få ett pass, än att betala  
ordinarie pris. Du som är under 21 år erbjuds köpa vårens båda 
dansföreställningar, den 25 februari och den 17 mars,  
för 110 kronor. Biljetterna säljs av Skådebanan.

Grupprabatt
Fem biljetter till samma föreställning ger tio procent rabatt.  
Tio biljetter eller fler ger 20 procent. Rabattbiljetter bokas genom 
mejl till rabatt@karil.se. Bokningen konfirmeras med svarsmejl. 
Rabattbiljetterna hämtas på Skådebanan senast dagen före 
föreställningsdagen.

Erbjudanden
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Årsmöte den 10 feb med presentation av 
vårens program & ett möte med Monica Z

Den 10 februari klockan 17.30 håller KARIL sitt årsmöte på Sagateatern. Som medlem får du 
en kallelse. Vårens program presenteras och du bjuds även på Östgötateaterns föreställning 
Z som berättar om vilka möten som kom att forma Monica Zetterlund som artist.
På årsmötet bjuds du även på fika. Varmt välkommen!

Claes Eriksson, 56 och Maja Eriksson, 18  
- båda KARIL-medlemmar sedan flera år.

Claes: Utbudet av levande kultur och 
särskilt då teater är tyvärr mycket 
magert i Linköping. Ett ljus i mörkret är 
de föreställningar KARIL valt ut. De har 
genomgående hög kvalitet och är verkligen 
väl värda att nå en större publik.

Maja: Teater på Saga har varit en stor del av min kulturella 
uppväxt. Jag känner mig bekväm här och vet vad jag kan 
förvänta mig. Jag ser gärna fler yngre här även om det faktiskt 
är en rätt blandad publik.

Varför går ni på KARIL:s föreställningar?

Östgötateaterns Ann-Sofie 
Andersson Kern från 
föreställningen Z – om 
Monica Zetterlund.

Så blir du medlem – se sista sidan!
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Sagateatern – vår scen
Sagateatern är en liten och intim  
teater där publiken kan uppleva scenen  
på nära håll. Kan det bli bättre!

Botrygg fortsätter att stödja stadens 
kulturliv genom att bjuda sina 
hyresgäster på två biljetter till  
valfri KARIL-föreställning.

Väl mött!

Årsmöte den 10 feb med presentation av KARIL – kulturarrangörer i Linköping 
– en av landets 220 riksteaterföreningar

KARIL är en av 220 teaterföreningar som äger Riksteatern.  
Föreningen bildades 1998 och har cirka 600 medlemmar. KARIL drivs på ideell 
grund och verksamheten har stöd av Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun. 
Föreningen samarbetar med Skådebanan, Östgötateatern, Arenabolaget i Linköping 
och Dansnät Sverige.

Medlemskap i KARIL ger genom Riksteaterns Scenpass rabatt på priset till 
Riksteaterföreställningar och på föreställningar hos 430 teatrar i hela Sverige,  
bland annat Östgötateatern, Dramaten, Stockholms stadsteater, Folkteatern i Göteborg  
och Malmö stadsteater. En förteckning över förmåner finns på www.scenpass.nu.  
Dessutom ger Arenabolaget en stor rabatt på lösbiljetter till konsertserien  
Förstklassiker med Norrköpings Symfoniorkester på Konsert & Kongress.

KARIL arrangerar cirka 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 cirka 2 500 åskådare. KARIL:s styrelse  
har tio medlemmar. Ordförande är Lennart Schilling och repertoaransvarig är  
Ulrika Reinholdsson. Se även www.karil.se

I den regionala föreningen Riksteatern Östergötland ingår elva lokalföreningar.  
Riksteatern Östergötland har en anställd teaterkonsulent: Ulf Thörn.
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Bakom murarna: 

Välkommen  
hem – fragment 
ur kriminal-
vården

Välkommen Hem är en före-
ställning med autentiska berät-
telser om livet bakom murarna. 
Tankar, känslor och reflektioner 
från samtal med personer som 
suttit eller nu sitter i fängelse.  
det är en naken skildring, där 
tre karaktärer på scen ger röst åt 
en mängd starka och berörande 
berättelser.
 
- Vad är det vi säger att vi gör 
och vad är det som vi faktiskt 
gör? Vad för typ av vård är det 

vi menar när vi talar om kriminal-
vård? De flesta har åsikter om 
fängelset men få har ordentlig 
kunskap. Tanken med föreställ-
ningen är att visa fragment ur 
verkligheten, många kommer att 
bli chockade.

Till föreställningen följer ett 
pedagogiskt lärarhandlednings-
material och efter föreställningen 
håller skådespelarna ett samtal 
med publiken.

Ons 4 feb, 19.00, sagateatern
Medverkande: Jonatan Rodriguez,  
Ulf Stenberg och Jarmo Mäkinen
Idé/Regi: Emil Rosén och Ulf Stenberg 
Manus: Mattias Brunn. Musik: Mack Beats
Producent: Teater Fryshuset
Speltid: 1 tim.

Foto: Olov Tegby Frisk/Jens Choong

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

4
feb

10
feb

”Lysande utsikter” är Dickens mest populära roman.  
Läs mera om föreställningen som ges lördag 18 april på  

sidan 10 i programmet. KARIL bjuder på bussresan.  
Vi har 50 platser. Först till kvarn gäller. Biljetter kan köpas 

hos Skådebanan och via www.tickster.com senast 16/4.

Bussen avgår från Fjärrbussterminalen kl. 16.45. Föreställ-

ningen börjar kl. 18.00 och är 2 tim. 30 min. lång.

Möjlighet finns att förbeställa vin/öl och räksmörgås till 
priset 110 kr. Fika med bröd kan du också beställa. Ring  

011-156305, Visualiseringscentrets Restaurang & Café C, 

för bokning och uppge KARIL så finns din beställning på 

bordet i pausen. Betalar gör du i Café C före föreställningen.

Linköping – Norrköping  

- Bussresa för KARIL:s medlemmar 

Köp biljetter senast 16 
april för gratisbuss till 
Charles Dickens ”Great 
expectations” på Cnema
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hem – fragment 

om Monica Zetterlund: 

Z
Hiphopduett: 

Hold

… när Fröding satt på dass  
… en sorg i rosenjazz

en föreställning om möten som 
formar en artist. Om ett liv som 
börjar i trakterna där det var dans 
bortåt vägen, som träffar Marlon 
Brando, som grubblar över sanno-
likheten och som till sist frågar ”var 
blev ni av ljuva drömmar om en 
rimligare jord …”

ann-sofie andersson kern 
avslutade sina studier vid Teater-
högskolan i Göteborg 2005 och 
ingår sedan 2006 i Östgöta-
teaterns fasta ensemble. Hon har 
medverkat i Nobody´s Perfect, 
Maskinen, Pelikanen och Om vi 
kunde gå hem till mig. Spelåret 
2014/2015 är hon aktuell i 
Swedenhielms och Z.

ett finstämt uttryck möter rå 
kraft i duetten HOLD. Med 
rötterna i hiphopens estetik 
utforskar den det mänskliga 
behovet av att skapa samman-
hang och längtan efter närhet 
och intimitet.

Tillsammans med anton Borg-
ström och Robin Sundberg, två 
av Sveriges bästa streetdansare, 
vrider och vänder regissören 
och koreografen Erik Linghede 

på olika dansuttryck. De har också 
undersökt historiska händelser 
då mänskligheten upplevt sig 
vara på rätt spår men behövt 
omvärdera sin övertygelse. 

”Hold” blir ett vackert koncen-
trerat kammarspel om att hålla 
fast och släppa, att höra intimt 
ihop och vara sin egen. Erik 
Linghede ska man hålla ögonen 
på. (Anna Ångström, SvD)

25
feb

Tis 10 feb, 19.00, sagateatern
Medverkande: Ann-Sofie Andersson Kern
Ide: Sven Angleflod och Ann-Sofie 
Andersson Kern
Produktion: Östgötateatern
Speltid: 50 min.

Ons 25 feb, 19.00, sagateatern
Regi/Koreografi: Erik Linghede
Koreografiassistent: Emelie Enlund
Producent: Lovisa Thurfjell
Dansare: Anton Borgström och Robin 
Sundberg
Scenografi: Lisa Berkert Wallard
Kostym: Decida
Musik: Markus B. Almqvist m gäster
Ljus: Mira Svanberg
Hemsida: holdtheperformance.tumblr.com
Speltid: 45 min.

Foto: Peter Holgersson Foto: Erik Linghede

Biljetter: Medlemmar gratis, övriga/familjemedlemmar 120/80 kr. 
Priset inkluderar Scenpass och 1 års medlemskap i KARIL

Biljetter: Scenpass: 140 kr, ordinarie: 175 kr, student/Skådebanan: 
150 kr, under 21 år 75 kr. Under 21 år – köp vårens båda  
dansföreställningar för 110 kr.

10
feb

DANS
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kalle Haglund är tillbaka!  
Det är åter dags för publiken  
att fängslas av denna gängliga, 
poetiska, ängsliga, finurliga,  
modiga, humoristiska och  
mystiska scenpersonlighet. 

Kalle Haglund och den stora 
skogen är en knapp timslång 
pärla som på ett briljant, naket 
och humoristiskt sätt avhandlar 
det vi alla kämpar med – Livet. 
Fast till skillnad från de flesta av 
oss, ser Kalle Haglund detaljerna 
vi andra skyndar förbi. En efter 

en plockar han upp dem i ljuset 
och skapar ett vackert pussel. 
Han är ett slags geni.

För riksteatern har han skrivit 
och medverkat i bland annat 
”Vem har lurat barnen?”  
tillsammans med artisten Laleh, 
och ”Lätt autistiska särintressen” 
tillsammans med musikern  
Markus Jägerstedt. Han har 
också skrivit boken ”Mellanstadie” 
och manus till den prisbelönade 
filmen ”Lycka till och ta hand om 
varandra”.

Lucy är en stark, effektfull 
dansföreställning som handlar 
om att ta plats, om förväntningar 
och om identitetsskapande.  
Strama flätor och tunga kjolar 
sveper in publiken i en fängslande 
föreställning med dansgruppen 
Arkeolog 8’s typiska uttryck:  
uppkäftig, urban dans med 
groove, skärpa och kraft.

i föreställningen följer du Lucy 
som är både bräcklig, stark och 
stolt. Hon är mer än vad du först 
tror; det som bubblar inuti får 

långsamt träda fram och luckrar 
upp vad som begränsar henne.

Föreställningen griper å ena 
sidan an en breddad bild av 
femininitet, en bild begränsad av 
samhället vi lever i och som på-
verkar identitet och förväntningar 
med förnimmelser från både 
gamla och rådande normer.   
Å andra sidan en spännande  
sagobild med mystiska inslag 
som inspirerar fantasin och fram-
kallar bilder om svunna tider och 
för länge sedan glömda folk. 

Tis 3 mars, 19.00, sagateatern 
Medverkande/dramatiker/upphovsman: 
Kalle Haglund
Konstnärligt yttre öga: Mattias Lech
Producent: Riksteatern
Speltid: 55 min.

Tis 17 mars, 19.00, sagateatern 
Koreografer/Dansare: Camilla Reppen, 
Camilla Walków, Clara Bankefors, 
Josefine Alfredsson, Tarika Wahlberg
Musik: Katedra Botaniki – Biosphere & 
Deathprod 
Hubble - Actress (Signe remix),  
B5 - Eddie Cayne 
Hamra - Morten Breum
Producent: Arkeolog 8
Speltid: 25 min.

Finurlig flanörpoet: 

Kalle Haglund 
… och den 
stora skogen

Universellt, rytmiskt genus: 

Lucy

3
mar

17
mar

Illustration/Foto: Cecilia Lundh/
Jonte Wentzel

Foto: Christian Jager

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

Biljetter: Scenpass: 140 kr, ordinarie: 175 kr, student/Skådebanan: 
150 kr, under 21 år 75 kr. Under 21 år – köp vårens båda  
dansföreställningar för 110 kr

31
mar

DANS
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Universellt, rytmiskt genus: 

anno 1702. En transpersons öde.

Magnus hade två kärlekar. Den 
ena var kärleken till Anna Anders-
dotter och den andra var kärleken 
till musiken. Han fick inte behålla 
någon av dem.

nyckelharpspelaren och trans-
personen Maria Johansdotter 
lever sitt liv som Magnus Johans-
son i Karl XII:s Sverige. Den 
impulsive Magnus sätter sin om-
givning i brand med sitt virtuosa 

spel och sitt vackra anlete, men 
det går rykten om att han är både 
man och kvinna. 

Vi får följa en person som käm-
par för sin rätt att vara och älska 
den han vill. Maria Johansdotter 
är en historia om normer och 
identitet som tidigare varit osynlig-
gjord. Föreställningen bygger på 
rättegångsprotokoll från 1705 
och 1706.

Tis 14 apr, 19.00, sagateatern
Berättare: Johan Theodorsson 
Musiker: Anders Peev
Manus: Johan Theodorsson och Anders 
Peev
Musik: Anders Peev
Produktion: Musikteater Unna
Speltid: 55 min.

Passionsdrama: 

Maria 
Johansdotter

14
apr

Foto: Wilhelm Hagberg

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

Kritikerrosad 
Dramatensuccé:

Sufflören – en 
teaterviskning

en kärleksfull och personlig 
hyllning till teatern
Den har höjts till skyarna av 
både press och publik. Sufflören 
är en varm och sorglig komedi 
om en sufflör som har hittat sin 
perfekta plats i världen. Som 
trivs med att behövas som mest 
när han märks som minst. Som 
älskar teatern och dess klassiska 
texter, och trivs sämre i världen 
utanför. Men tänk om teatern 
plötsligt klarar sig utan honom, 
vad händer då?  

andreas T Olssons hyllade mo-
nolog började som ett examens-
arbete på Stockholms Dramatiska 
Högskola och gick därefter rakt 
upp på Dramatens Lilla scen, då 
med Gösta Ekman som ett extra 
regiöga, eller som de själva säger 
” V.I.S, vän i salongen”. 
”… enastående humor, finger-
toppskänsla och tajming/…/ en 
revansch åt alla människor som 
någon gång har känt sig osedda 
och kränkta på arbetsplatsen, på 
teatern eller var som helst.” SvD

Tis 31 mars, 19.00, sagateatern
Medverkande: Andreas T Olsson
Text, regi scenbild: Andreas T Olsson
Kostym: Barbro Hellsing
Ljus: Aren Lindberget
Mask: Mimmi Lindell
Vän i salongen: Gösta Ekman
Producent: Riksteatern
Speltid: 1 tim. 10 min.

Foto: Jonas Jörneberg31
mar

Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, student/Skådebanan:  
220 kr, under 21 år 100 kr
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ett häftigt och intimt passions-
drama
Sylvi är ung, vild och uttråkad. 
Hon vill älska och bli älskad, 
men är fast i ett kärlekslöst äkten-
skap med sin äldre förmyndare. 
Plötsligt dyker Sylvis ungdoms-
vän, arkitekten Viktor, upp och 
en våg av åtrå, skandaler och 
kontrollbehov släpps lös. Sylvi 
är upp över öronen förälskad 
men vägras skilsmässa. I sin 
desperation kan hon bara se en 
utväg… det är allt eller inget 
som gäller.

- Sylvi är en av de häftigaste 
och mest intima berättelserna i 
finsk dramatik – en skandinavisk 
version av Anna Karenina,  
säger den prisbelönte finske 
regissören Mikko Roiha, känd 
för sina moderna versioner av 
finska klassiker.

Minna Canth var en av de 
viktigaste författarna i Finland 
under sin tid, och hennes födelse- 
dag den 19 mars, jämlikhetens 
dag, är allmän flaggdag i  
Finland. 

Ons 22 apr, 19.00, sagateatern
Medverkande: Pia Andersson,  
Lina Ekblad, Lasse Fagerström,  
Mervi Koskinen, Matti Raita
Regi: Mikko Roiha 
Manus: Minna Canth
Scenografi: Mikko Roiha
Kostym: Taina Sivonen
Musik: Matti Raita
Producent: Riksteatern
Språk: Svenska, finska, textad till svenska
Speltid: 1 tim. 30 min.

Intimt passionsdrama: 

Sylvi

Foto: Ikka Saastamoinen

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

22
apr

Om filmen
Trots att Lysande utsikter är  
Dickens mest populära roman, 
och att den blivit både biofilm,  
tv-film och scenmusikal, har berät-
telsen aldrig tidigare satts upp i sin 
helhet på en teaterscen. Vare sig 
på West End eller på Broadway.

romanen om pip och hans liv 
publicerades för första gången 
1861 som en följetong i tidningen 
”All the year around”. Den bear-

betade teaterversionen är skriven 
av en av Skottlands ledande 
pjäsförfattare, Jo Clifford.

Föreställningen spelades in 
med tolv kameror på West Ends 
Vaudeville Theatre vid galapre-
miären. Den inspelade versionen 
som visas i Sverige innehåller 
röda mattan-bilder och exklusiva 
bilder från livet bakom kulisserna.

Lör 18 apr, 18.00, OBs! 
norrköping 
Medverkande: Jack Ellis, Chris Ellison, 
Paula Wilcox, Paul Nivison, Grace Rowe
Regi: Graham Maclaren 
Manus: Charles Dickens
Bearbetning: Jo Clifford
Inspelad: Vaudeville Theatre, London
Språk: engelska, textas till svenska
Speltid: 2 tim. 30 min. inkl. paus

Populär Dickens: 

Great 
expectations

Biljetter: Scenpass: 155 kr – erbjuds endast dig som är medlem i 
KARIL. Bussresa ingår. Läs mera på sidan 6.

18
apr
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En inblick i livet bakom murarna,  
en finurlig flanörpoet, en kritikerrosad 
Dramatensuccé, en Zetterlundhistoria, 
en hiphopduett, en Dickens, ett rytmiskt 
genus och två passionsdramer …

KARIL – tar spännande  
scenkonst till Linköping!

SponsorSamarbetspartners

FÅR VI PRESENTERA!



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 på söndagar,  
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 marknadsföring 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):            
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

Skanna QR-koden 
med din smartphone och se det senaste 
om föreställningarna på vår hemsida!


