I rampljuset

TEATER & DANS I LINKÖPING

HÖSTEN 2015

Höstens program
– en snabbtitt:

TISDAG

15 sep

Vit kanin, Röd kanin
TISDAG

ONSDAG

29 sep

TISDAG

3 nov

Den fastspända flickan

TISDAG

17 nov

Slå pattarna i taket

Förvaret

20 okt

Nobody Likes
a Pixelated Squid
FREDAG

Aftonens ämne KÄRLEK
MÅNDAG

27 nov

ur ”Ett drömspel” av August Strindberg

Sagateatern

Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget,
tel: 013-20 53 62 (en timme före föreställning)

Skådebanan

Drottninggatan 40

Crusellhallen

Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

Wallenbergssalen

Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats

Erbjudanden
Alla erbjuds att köpa fyra biljetter till priset av tre. Välj fyra föreställningar
ur höstens 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. Vi erbjuder även möjligheten att se höstens båda
dansföreställningar och bara betala för en. Biljetterna säljs av Skådebanan.

7 dec

Jean

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. Köpta biljetter återlöses ej.
OBS! Köp av biljetter till föreställningen A Simple Space den 7 december,
kan endast göras på Konsert & Kongress eller via www.ticnet.se

”Hösten är min vår,
ty då öppnar
teatern igen”

Adresser:

TISDAG

15 okt

Tusen bitar

Aniara

2

TORSDAG

7 okt

Biljettförsäljning

TISDAG

1 sep

A Simple Space
Klipp ur och spara!

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.
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Medlemsmöte 1/9: presentation av höstens
program & Eva Röse i en unik premiär

KARIL – kulturarrangörer i Linköping
– en av landets 230 riksteaterföreningar

Den 1 september klockan 17.30 håller KARIL sitt höstmöte för medlemmar på Sagateatern.
Som medlem får du en kallelse. Höstens program presenteras och du bjuds även på en
Sverigepremiär i form av föreställningen Vit kanin, Röd kanin. Läs mer på sidan 6.
På mötet bjuds du även på fika. Varmt välkommen!

KARIL är en av 230 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,
Dansnät Sverige, Östergötlands museum och Ung scen/öst.

Passa på att bli medlem och se Eva Röse gratis

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

Du som inte är medlem i KARIL är välkommen till föreställningen Vit kanin, Röd kanin klockan 19
den 1 september. Som icke-medlem betalar du 120 kronor men då ingår Scenpass och ett års
medlemskap i KARIL, vilket ger rabatt på alla våra föreställningar plus rabatter på mängder av
andra teatrar i landet.

Varför går du på KARIL:s föreställningar?
Frida Arwidson, 25 år: Jag tycker om variationen hos KARIL med
teater, dans och musik och jag började nog gå för cirka tre år sedan
- kom dit första gången med en kompis.
Det unika med att gå på föreställningar är att det är live – det finns
inget mellan mig och utövaren. Och jag sitter gärna längst fram.
Föreställningarna behandlar olika ämnen, historier, berättelser och
frågeställningar som ofta skapar intressanta samtal och diskussioner
efter föreställningarna.
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Missa inte vår Sverigepremiär
med Eva Röse

Så blir du medlem
– se sista sidan!

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.

Vår scen
Sagateatern är en liten och intim teater
där publiken kan uppleva scenkonst 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!
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1
sep

Foto: Jacob Felländer

Ny scenkonst:

15
sep

Foto: Shaon Chakraborty

Dokumentärfilm när
den är som bäst:

Vit kanin,
Röd kanin

29
sep

Förvaret

Foto: Peter Holgersson

Hyllad tolkning av
Helge Skoog:

7
okt

Foto: Pelle Seth

A cold case:

Tusen bitar

Aniara

Ons 7 okt, 19.00, Sagateatern
Tis 15 sep, 19.00,
Wallenbergssalen,
Östergötlands museum OBS!
Tis 1 sep, 19.00, Sagateatern

Medverkande: Eva Röse
Manus: Nassim Soleimanpour
Produktion: Riksteatern
Speltid: 55 min.

Sverigepremiär! En resa ut i det
okända för och med Eva Röse.
Föreställ er följande: På ett
bord på scenen ligger ett kuvert
med ett manus. Varje kväll träder
en ny skådespelare in på scenen.
Hen har ingen aning om vad som
väntar, inte heller publiken.
En föreställning utan repetitioner,
utan regissör – men med en unik,
gränslös berättelse som talar över
tid och rum, om mod och om
frihetens valmöjligheter.
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Vit kanin, Röd kanin av den
iranske dramatikern Nassim
Soleimanpour är en stark, komisk
och spännande pjäs som
utforskar och påminner om
teaterns förmedlande kraft och
förmåga att beröra. Den har
översatts till mer än 15 språk och
spelats över hela världen av en
mängd stora skådespelare.
En personlig berättelse med
universell igenkänningsfaktor.

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

FILM
En dokumentär inifrån
Migrationsverkets låsta förvar
där människor frihetsberövas
i väntan på tvångsavvisning.
Fånge och vakt är i varandras
närhet dygnet runt. Samtalar
under sömnlösa nätter och spelar
fotboll under heta sommardagar.
Vi följer Sophie, 29, som älskar
sitt jobb på förvaret, Sami, 20,
den unga rebellen som är inlåst
men fri inombords, och Aina, 47,
som skilts från sina barn och hålls
inlåst medan polisen trappar upp
arbetet för att kunna verkställa

Tis 29 sep, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Helge Skoog, Gunnar
Edander
Musik/Musiker: Gunnar Edander
Manus: Harry Martinson
Dramatisering: Helge Skoog
Produktion: Riksteatern
Speltid: 1 tim. 30 min. inkl. paus

Medverkande: Aina, Sophie, Sami m fl
Regi: Anna Persson, Shaon Chakraborty
Produktionsår: 2015
Producent: Anna Weitz, RåFILM
Distribution: Folkets Bio
Speltid: 1 tim. 39 min.

deras avvisningsbeslut. Med unik
tillgång till en sekretessomgärdad
plats skildras ett samtida drama ur
både tjänstemäns och migranters
perspektiv.
”Så vad gör vi när system som
den europeiska migrationsapparaten blir omänskliga?
Inte bara för dem som kontrolleras
utan även för dem som utför
kontrollerandet.” Hynek Pallas, SvD

Hyllad och kritikerrosad
tolkning av Aniara, en revy
om människan i tid och rum.
Harry Martinsons framtidsscenario
från 1956 känns mer aktuell
än någonsin.
I denna dramatisering av
nobelpristagarens gåtfulla och
smärtsamt vackra diktcykel
levandegör Helge Skoog med
direkt publikkontakt och komiska

inslag några av de märkliga
personer som lever sitt liv ombord
på Aniara.
Kompositören Gunnar Edander
har skrivit musiken som han själv
framför.
”En av de bästa Aniaratolkningarna som går att
uppbringa. Sagolikt”.
Dagens Nyheter.

Efter filmvisningen följer
ett samtal med publiken.

Biljetter: Fri entré. Visas i samarbete med Östergötlands museum

Medverkande: Tove Olsson och Olle Axén
Manus: Tove Olsson och Oskar Thunberg
Regi: Oskar Thunberg
Scenografi: Lotta Nilsson
Dockmakare: Jenny Bjärkstedt
Ljus: SUTODA
Ljud/musik: Rickard Lanzén
Producent: Vilma Seth
Grafisk form: Erica Jacobson
Produktion: LUMOR
Speltid: 1 tim. 40 min.

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

”Tusen bitar” är ett dokumentärt
kollage där Tove Olsson
försöker pussla ihop bilden av
vad som hände när hennes
egen morbror blev mördad.
Men inte bara just den natten
utan också före och efter.

Hon står på scenen som sig
själv och delar med sig av sin
egen och sin familjs historia
och hemligheter. - Det jag vill
med hela pjäsen är att inspirera
andra till att ta tag i det som är
nu, säger Tove Olsson.

Några namn och kännetecken
är utbytta, annars är allt autentiskt: vittnesmål, dagboksanteckningar, diabilder, kassettband,
brev, mormors minnesalbum och
psykiatriska expertutlåtanden.

”En modig föreställning som ger
en fördjupad och mer subjektiv
bild av förhållandet offer och
förövare” SvD.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år 100 Kr
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15
okt

Foto: Yura Liamin

Streetinspirerad duett:

20
okt

Nobody Likes
a Pixelated
Squid

Foto: Carl Thorborg

Siwan och Wollter:

3
nov

Aftonens ämne
KÄRLEK

Linköping får storbesök av
danskompaniet Tentacle Tribe
från Canada. Emmanuelle Lê
Phan och Elon Höglund är två
fantastiska dansare som har ett
förflutet som b-girl/b-boy i Cirque
du Soleil.

Efter föreställningen följer
ett publiksamtal.

Föreställningen är en
blandning av musik och rörelse.
Den svensk-kanadensiska duon
visar konceptuell hiphop och har

Biljetter: Scenpass 140 kr, ordinarie 175 kr, student/Skådebanan
150 kr, under 21 år 75 kr. Erbjudande: Gå på två dansföreställ8 ningar under hösten – betala för en!

Medverkande: Sven Wollter, Camilla
Larsson och Siw Malmkvist
Manus: Ylva Lööf
Produktion: Riksteatern
Speltid: 2 tim. 30 min. inkl. paus

Sven Wollter i en varm komedi
om att hitta hem. En pjäs där
stad möter land, kärlek möter
ensamhet och skratt möter sorg.
Den utmattningsdeprimerade
Dottern och hennes gamle far,
Lillebror, anländer till en enslig by.
Nu ska de äntligen få lugn och
ro och tid att umgås! Redan första kvällen får de besök av den
fågelälskande grannen Lillemor
som kommer med en lockande
inbjudan och det står snabbt klart
att lugnet, det får vänta …

Siw Malmkvist och Sven Wollter
är kända och folkkära artister
och skådespelare.
Som Dottern ser vi Camilla
Larsson som bl.a. medverkat i
TV-serien Äkta människor, Beckfilmer och föreställningar på
bl.a. Dramaten och Stockholms
Stadsteater.

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

Pjäsen bygger på Daniel
Velascos prisbelönta radiodokumentär Den fastspända
flickan, och är en berättelse om
Nora som hamnar på samhällets
skuggsida. Hon växer upp
med våld, övergrepp och
vanvård från dem som borde
skydda henne.
”Den fastspända flickan är en
oerhört stark monolog. Ingen
kommer undan den blick som
Rakel Wärmländer då och då

låter Nora kasta på publiken.
Den bär en fråga om ansvar,
om vem som tar hand om
alla Nora. Det är en viktig
iscensättning som Fryshuset
nu inom kort också kommer
att skicka ut över landet.”
Lars Ring, Svenska Dagbladet”
Efter föreställningen följer
ett publiksamtal.
Fotnot: Nora heter egentligen
något annat.

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

#fullpatte:

Tis 17 nov, 19.00, Sagateatern

Medverkande: Rakel Wärmländer
Manus/adaption: Ulrika Josephsson,
Daniel Velasco och Teater Fryshuset
Regi: Ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten
Koreografi: Emil Rosén Adsten
Ljus: Jonatan Winbo
Musik: FATTA låten av Embee;
Text och Vokaler: Cleo, Syster Sol,
Nasteho Osman och Kristin Amparo
Produktion: Teater Fryshuset och
Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm
Speltid: 1 tim.

Tis 20 okt, 19.00, Sagateatern

Foto: Saga Berlin

Slå pattarna
i taket

Tis 3 nov, 19.00, Sagateatern

Dansare/Koreografi: Elon Höglund
och Emmanuelle Lê Phan
Idé/Dansare/Koreografi: Anna
Näsström, Sofia Södergård,Michel
Franco, Bianca Traum, Bambam Frost
Ljus/Teknik: Judith Dufour-Savard
Musik/Ljud: Fredrik ”Kaos” Wentzel
Ljus: Tobias Hallgren
Speltid: 40 min.

skapat en föreställning inspirerad
av olika land- och havsdjurs
rörelsemönster samt själva havets
flytande rörelser.

Prisbelönt dokumentär:

17
nov

Den fastspända
flickan

Tors 15 okt, 19.00, Sagateatern

DANS

Foto: Jens Choong

På scen: Tiffany Kronlöf & Bianca Kronlöf
Bandet: Thom Gisslén, Jons Pomo,
Dijle Neva Yigitbas
Koncept/text/musik: Tiffany Kronlöf,
Bianca Kronlöf, Thom Gisslén
Scenografi/kostym: Daniel Åkerström Steen
Maskdesign: Daniela Krestelica
Ljusdesign: Moa Viltok
Produktion: Riksteatern i samarbete
med Folkteatern i Göteborg
Speltid: 1 tim. 30 min.

Bered dig på allt! När systrarna
Bianca och Tiffany Kronlöfs vassa
tungor tar över Sveriges scener,
vrids dina sinnen ut och in. En
cabaret fylld av dans, brandtal,
musik och feministisk humor.
Uppbackade av geniala musiker
bjuder Tiffany och Bianca på ett
färgsprakande helkvällskaos – där
inget ämne går säkert. ”Föreställningen ska vara som en riktigt
giftig tårta, med jättefin glasyr!”
säger systrarna Kronlöf.

2012 gjorde Bianca och Tiffany
succé i sociala medier med
videon Så jävla PK samt Shit
Snubbar say och SVT plockade
snabbt upp dem i humorserien
Full Patte, som sänder säsong två
under hösten 2015.
”Systrarna Bianca och Tiffany
Kronlöf har seglat upp som två av
de största feministiska förebilderna
vi har i det här landet.”
Nöjesguiden.

Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, student/Skådebanan:
220 kr, under 21 år 100 kr
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27
nov

Foto: Anna Hult

Minimalistiskt dansverk
om makt och klass:

7
dec

Foto: Steve Ullathorne

Nycirkus:

A Simple
Space

Jean

Fre 27 nov, kl 19.00, Sagateatern

DANS
I sitt nya dansverk riktar Jeanette
Langert blicken mot Mannen och
utgår från karaktären Jean i August
Strindbergs Fröken Julie. Tillsammans med 3 dansare och ljusdesignern Johan Sundén skapar
hon Jean. Jeanette har tidigare
arbetat med Fröken Julie i verk som
Fröken (2008) och Julie3 (2010).
Jean är det första verk som
skapas inom Dansnät Sveriges
nya nationella samproduktionsmodell och presenteras under
hösten på elva orter i Sverige.

Koreograf: Jeanette Langert
Dansare: Pontus Sundset, Jimmie Larsson,
Dan Langeborg
Tekniker: Imre Zsibrik
Ljusdesigner: Johan Sundén
Produktion: Dansnät Sveriges nationella
samproduktion med stöd av Kulturrådet och
PostkodLotteriets kulturstiftelse
Speltid: ca 40 min.

I projektet arbetar Langert med
den lokala kontexten genom att
iscensätta verket i olika rum som
kan härledas till stallet, köket och
herrgården i Strindbergs Fröken
Julie. Det är rum där maktpositionerna gällande kön och klass blir
tydliga.
Efter föreställningen följer
ett publiksamtal.

Biljetter: Scenpass 140 kr, ordinarie 175 kr, student/Skådebanan
150 kr, under 21 år 75 kr. Erbjudande: Gå på två dansföreställ10 ningar under hösten – betala för en!

Mån 7 dec, 19.00, Crusellhallen

Medverkande: 7 akrobater och en
musiker
Upphovspersoner/Konstnärligt team:
Gravity & Other Myths
Producent: Riksteatern
I samarbete med Arenabolaget
Speltid: 1 tim.

Upplev nycirkus i världsklass
från Australien – bättre än så här
blir det inte!
Ytan är liten och avskalad –
inga krusiduller, ingen kulört
belysning - det enda verktyg de
här artisterna behöver är sina
egna kroppar. Gränsen mellan
scen och publik suddas ut och
närheten till artisterna är
påtaglig. Sju akrobater låter
sig konfronteras med sina egna
styrkor och svagheter.

Uppbackade av en live-musiker
skalar ”A Simple Space” av
cirkusens polerade yta och visar
upp akrobatisk talang i sin
råaste form. En häftig hyllning till
upphävandet av gravitationen.
Nycirkuskompaniet Gravity &
Other Myths har uppmärksammats som ett av Australiens mest
innovativa cirkuskompanier.
”En makalös show med
enastående fysiska bedrifter …
en total triumf.”– The Guardian.

Biljetter: Scenpass: 225 kr, ordinarie: 295 kr, student/Skådebanan:
275 kr, under 21 år 205 kr. Biljettköp: Ticnet, Konsert & Kongress,
ej Skådebanan

HÖSTEN 2015 BJUDER PÅ:
Duett från Montreal, minimalistiskt
dansverk, stark dokumentärfilm,
nycirkus från Australien, a cold case,
systrarna Kronlöf, Sven Wollter,
Siw Malmkvist, Eva Röse, Helge Skoog …
KARIL – tar spännande
scenkonst till Linköping!
Samarbetspartners

Sponsor

För levande scenkonst
– välkommen som medlem!
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 torsdagar,
fredagar och söndagar, 10 % på Dramaten, 35 % på Kungliga operan och 50 kr i rabatt på
Göteborgs Stadsteater. En förteckning över alla förmåner finns på www.riksteatern.se.
Många av KARIL:s medlemmar är aktiva med till exempel marknadsföring 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!

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

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:

PLATS
FÖR PORTO

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

