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Vårens teater
& dans i
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– en snabbtitt:
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Özz Nûjen är Rikard III
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Landet Inuti
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21 mar

Hyperfruit

Flyktpotatis
TISDAG

4 maj

Kality

Hemlängtan
TISDAG

11 apr

Utan Maskinen är vi intet
TORSDAG

25 apr

22 feb

Medan klockan tickar
TISDAG

14 mar

ONSDAG

Bra människor
(OBS buss till Norrköping)

Stormen
TORSDAG

11 maj

Kaboom
Klipp ur och spara!

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. I samband
med föreställningarna säljs biljetter på Sagateatern från kl 18.00 - så länge det
finns biljetter. Köpta biljetter återlöses ej.
Adresser:
Sagateatern: Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget
(bemannat en timme före föreställning)

”Varje åskådare
tar med sig sin egen
akustik till teatern”
– Stanislaw Jerzy Lec

Skådebanan: Drottninggatan 40, tel: 013-12 88 73
ung scen/öst: Elsa Brändströms gata 10

Erbjudanden
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.
Vi erbjuder även möjligheten att se två dansföreställningar - Hyperfruit och Kaboom
– och bara betala för en.
Grupprabatt
Fem biljetter till samma föreställning ger tio procent rabatt. Tio biljetter eller fler ger 20 %.
Rabattbiljetter bokas genom mejl till rabatt@karil.se. Bokningen konfirmeras med svarsmejl.
Faktura skickas och biljetterna hämtas på Skådebanan senast dagen före föreställningsdagen.
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22/2 - Årsmöte, vårens program
och Amerikabrev om hemlängtan
Onsdag 22 februari klockan 17.30 håller KARIL årsmöte för medlemmar på Sagateatern.
Som medlem får du en kallelse. Efter mötet presenteras vårprogrammet och vi bjuder på fika
innan föreställningen Hemlängtan med Romeo & Julia Kören börjar kl 19.00. Föreställningen
är gratis för medlemmar, läs mer om den på sidan 7. Varmt välkommen!

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis
Du som inte är medlem i KARIL är välkommen till föreställningen Hemlängtan den 22 februari
klockan 19.00. Som icke-medlem betalar du 150 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 hela landet.

Sagt om KARIL och Sagateatern
under hösten 2016
”Det var fantastiskt att få stå på Sagateatern med min föreställning
Nina. Vilket otroligt varmt välkomnande och professionellt
arrangemang av KARIL. Jag ser fram emot att få komma dit igen!”
Josette Bushell-Mingo, skådespelare

Foto: Urban Jörén.
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Foto: Sören Vilks

Så blir du medlem
– se sista sidan!

KARIL – kulturarrangörer i Linköping
– en av drygt 230 riksteaterföreningar
KARIL är en av drygt 230 teaterföreningar som äger Riksteatern.
Föreningen bildades 1998 och har ca 600 medlemmar. KARIL drivs på ideell grund och
verksamheten har stöd av Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun. Föreningen
samarbetar med Skådebanan, Östgötateatern, Visit Linköping & Co, Dansnät Sverige,
Dans i Öst/Region Östergötland, Linköpings Universitet och ung scen/öst.
Medlemskap i KARIL ger genom Riksteaterns Scenpass rabatt på priset till
Riksteaterföreställningar och på föreställningar hos ett mycket stort antal teatrar
i hela Sverige. En förteckning över förmåner finns på www.riksteatern.se.
Dessutom ger Visit Linköping & Co en stor rabatt på lösbiljetter till konsertserien
Förstklassiker med Norrköpings Symfoniorkester på Konsert & Kongress.
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 4000 åskådare. KARIL:s styrelse har sex
medlemmar. Ordförande är Erik Malmberg och repertoaransvarig är Ulrika
Reinholdsson. Se även www.karil.se. I den regionala föreningen Riksteatern
Östergötland ingår tolv lokalföreningar. Riksteatern Östergötland har en anställd
teaterkonsulent: Ulf Thörn.
Samarbetspartners

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!

Sponsor
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8
feb

Foto: Sanna Dahlén

Blodig Shakespeare:

14
feb

Özz Nûjen är
RIKARD III

Tis 14 feb, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Julia Dufvenius, Jennie
Silfverhjelm, Krister Kern och David
Lenneman
Regi: Sara Giese
Producent: Riksteatern
I samarbete med Linköpings universitet
Speltid: ca 1 tim 25 min, inkl paus

Medverkande: Özz Nûjen
Regi: Björn Granath
Dramaturg, textbearbetning: Magnus
Florin
Producent: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 40 min, inkl paus

Vad händer med makten, vem
har makten och var är du när
makten kontrollerar allt och alla?

6

Se Özz Nûjen göra alla roller i
det klassiska dramat Rikard III,
fritt efter William Shakespeare.
”Nûjen har hållit stilen, aldrig
lockats av yta och trams, utan
han har alltid haft ett ärende
med sin gärning.”
Expressen

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

Klimatforskning:

Medan klockan
tickar

Ons 8 feb, 19.00, Sagateatern

Hertigen av Gloucester, blivande
kung Rikard III är maktgalen,
manipulativ och bitter – med en
sällsam attraktionskraft på kvinnorna och männen omkring sig.
Vägen mot kungakronan fylls av
politiska missgrepp, uppror och
intriger i ett blodigt familjedrama.

Illustration: Mattias Broberg

Vi vet numera mycket om hur
det står till med vår jord, vårt
klimat och hur vårt sätt att leva
påverkar klimatet. Men hur gör vi
för att få våra regeringar, och oss
själva, att också fatta tillräckligt
drastiska beslut utifrån den informationen? Vad tänker de som vet
mest av alla om hotet mot jordens
framtid – klimatforskarna?
Mängder av forskare över hela
världen ägnar sina yrkesliv åt att

Biljetter: 50 kr

kartlägga miljöhotet. I den här
föreställningen, som bygger på
intervjuer med fyra etablerade
klimatforskare, får vi ta del av
forskarnas tankar, rädslor och
förhoppningar. Hur är det att
komma hem till sin familj på
kvällen efter att ha ägnat en hel
dag åt katastrofscenarios? Hur
bör vi egentligen leva?
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22
feb

Foto: Sören Vilks

Röster från det nya
landet:

10
mar

Foto: Ralf Ohlson

Emil Jensen är tillbaka:

Flyktpotatis

Hemlängtan
Ons 22 feb, 19.00, Sagateatern
Idé & regi: Benoît Malmberg
Texter: Brev av anonyma utvandrade
svenskar samt CJL Almqvists brev från
Amerika till dottern Maria
Kostym: Barbro Hellsing
Medverkande: Medlemmar ur Romeo &
Julia Kören.
Speltid: ca 50 min, ingen paus

Fre 10 mars, 19.00, Sagateatern

Manus/komposition: Emil Jensen
Mellansnack, sång och gitarr: Emil Jensen
Violin: Hanna Ekström
Cello: Anna Dager
Trummor och slagverk: Fredrik Myhr
Ljusdesign: Oscar Cresso
Konstnärligt öga: Mattias Brunn
Producent: Riksteatern
Speltid: ca 2 tim 5 min, inkl paus

I samarbete med Dramaten och med stöd av
Postkodslotteriets kulturstiftelser samt Gerald
och Monica Naglers stiftelse.

Hemlängtan – När svenskarna
var invandrare.

lyckan över att ha förbättrat sin
och sina barns framtid.

Många svenskar var på
1800-talet tvungna att lämna
sitt land och möta en ny kultur.
Problem med språket, kulturkrockar och en evig längtan hem
var deras vardag.

En liten ensemble ur Romeo &
Julia Kören tar med oss på ett
besök i Kristinas och Karl-Oskars
musikaliska samtid. Musiken
i föreställningen är folkmusik,
psalmer och skillingtryck från
1800-talets Sverige och
Amerika, som speglar det arv
svenskarna tog med sig från
Sverige och den kultur de mötte i
det nya landet.

Dramatiserade brev ger röst
åt de svårigheter som mötte de
svenska utvandrarna. Breven
berättar även om dråpliga situationer, varmt mottagande och om

Biljetter: Medlemmar: gratis, övriga/familjemedlemmar: 150/80 kr.
Priset inkluderar Scenpass och ett års medlemskap i KARIL.

Upplev Emil Jensen – en av
våra mest unika och angelägna
röster! Genom att på samma
gång vara både en av Sveriges
roligaste och allvarligaste artister
lämnar Emil ingen oberörd. Han
duckar aldrig för svåra ämnen
men lyckas hela tiden skaka
fram hopp, humor och oväntade
vändningar, oavsett om han
pratar om mänskliga rättigheter
eller sjunger om mänskliga
svårigheter.

Med mjukt tilltal och stenhård
satir, finstämd musik och
hisnande mellansnack, vågar
Emil vända ut och in på sig själv
och världen och visa hur det
mest personliga hänger ihop
med det mest globala.

Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, student/Skådebanan:
220 kr, under 21 år: 100 kr
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14
mar

Foto: Chrisander Brun

#INTERNET
#AVBRUTENDIALOG
#GLITTER:

21
mar

Foto Bob Hansson: Idha Lindhag

Bob Hansson och
Crusellkvintetten:

Utan Maskinen
är vi intet

Hyperfruit

Tis 14 mars, 19.00, Sagateatern

DANS
Can you hear me? Can you
see me? undrar Ludvig Daae när
han dansar i paljetter och skypefönstret projicerar en distraherad
Joanna Nordahl.
I föreställningen Hyperfruit
har internetkommunikation omvandlats till en annorlunda och
spännande berättelse om två
personers kärlek och dialog över
nätet.

Koncept, regi, koreografi och performance:
Ludvig Daae och Joanna Nordahl
Producent: Sara Bergsmark
Kostym: Tove Berglund
Kompositör: William Rickman
Ljuskonsult: Chrisander Brun
3D animation/VFX: Petter Bergmar/Good
Motion
Speltid: ca 50 min, ingen paus

Med sminktips, musikvideos
och näthat skapas ett lager-pålager-verk där en längtan efter
närhet och intimitet genomsyrar
hela föreställningen. Kommunikationen bryts, frustration uppstår,
videodagboken får plats och
långsamt börjar dramaturgin för
en dansföreställning ta form. Ett
collageverk som rymmer såväl
populärkultur och värme som
youtube-fenomen och smärta.

Biljetter: Scenpass: 140 kr, ordinarie: 175 kr, student/Skådebanan:
150 kr, under 21 år: 75 kr. Erbjudande: Gå på både Hyperfruit
8 och Kaboom - betala för en!

Tis 21 mars, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Bob Hansson och
Crusellkvintetten
Text: Bob Hansson
Musik: Sven Hagvil
Producent: Östgötamusiken
Speltid: ca 55 min, ingen paus

Utan Maskinen är vi intet – om
betydelsen av kritik, kaffe och lite
Crusellkvintett.
Musik och poesi i ett verk som
vänder sig mot prestationshysteri
och ett samhälle där människor
ses som siffror och siffror ses som
människor. Ett verk som visar att
musik och poesi kan gilla varandra. Ett verk som hoppas på ett
lyckligt slut.

”Bob Hansson skräder inte
orden, men inte på ett aggressivt
sätt utan snarare vädjande. Han
vädjar till vårt bättre jag, för allt
han säger vet vi ju. Men vi har
kanske glömt eller förträngt. En
välbehövlig omskakning som trots
allt ger hopp.” kultursidan.nu
Crusellkvintetten är: Nina
Sognell – tvärflöjt, Bela Tarrodi
– oboe, Dan Larsson – klarinett,
Andreas From – fagott och
Katarina Andersson – valthorn.

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

11
apr

Foto: Stefanie Andersson

Älskad Shakespeare:

19
apr

Stormen

Av: William Shakespeare
Översättning: Jan Mark
Bearbetning: Anders Duus
Dramaturg: Elsa Berggren
Regi: Michael Cocke
Musik: Christer Christensson
Koreografi: Jimmy Meurling
Medverkande: Malin Berg, Christer
Christensson, Mats Jäderlund, Hanna
Lekander, Linus Lindman, Aja Rodas och
Simon Rodriguez
Producent: Riksteatern och Örebro länsteater
Speltid: ca 2 tim 30 min, inkl paus

Ett skepp förliser i en storm
och passagerarna spolas i land
på en mystisk ö. Isolerade från
varandra vet de inte vem som
överlevt eller om de någonsin

ska komma därifrån. Ön blir en
plats att rannsaka sig själva och
börja fantisera om andra sätt
att leva.
– Jag hoppas att vår uppsättning kan bli en inspirerande hyllning till människans förmåga att
tänka om och hitta nya lösningar
i tider när allt verkar hopplöst,
säger regissör Michael Cocke.

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

Förhållningssätt till
storstadsnormen:

Landet Inuti

Tis 11 apr, 19.00, Sagateatern

En av Shakespeares mest
älskade pjäser! En komedi om
att våga se världen på ett nytt
sätt, helt i samklang med vår tids
utmaningar. Det blir en magisk
föreställning med oväntade förvandlingar och mycket musik.

Foto: Martin Brunn

Ons 19 apr, 19.00, ung scen/
öst (OBS)

Av: Joakim Rindå, Mattias Brunn, Victor
Wigardt och Mårten Andersson
Medverkande: Mattias Brunn, Victor
Wigardt och Mårten Andersson
Scenografi/kostym: Charlotta Nylund
Regi: Joakim Rindå
Producent: Riksteatern och Folkteatern i
Gävleborg
I samarbete med ung scen/öst
Speltid: ca 1 tim 15 min, ingen paus

“Jag kan inte bo här. Det finns
ett antagande om det, att jag inte
kan bli den jag är om jag stannar.
Vem skulle jag bli då? Vad händer
om jag stannar och inte lyssnar till
rösterna omkring mig som säger
att jag borde flytta till stan?”
Landet Inuti är platsen du alltid
kommer att sakna när du inte
längre är där. En berättelse om
mötet mellan den vi är och hade
kunde vara, om svensk landsbygd

och queera erfarenheter i
skuggan av storstadsnormen.
Landet Inuti bygger på berättelser från hela Sverige, om att
lämna, stanna och återvända.
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Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan: 175
kr, under 21 år: 100 kr

9

25
apr

Foto: Anna Tärnhuvud

Dokumentära texter
av samvetsfångar:

Kality

Tis 25 apr, 19.00, Sagateatern

Medverkande: Martin Schibbye, David
Lenneman och Angelica Radvolt. En
person med lokal anknytning tillkommer.
Initiativtagare & redaktör: Martin
Schibbye
Bearbetning text: Eva-Maria Dahlin
Regi: Måns Lagerlöf
Producent: Riksteatern
I samarbete med Amnesty International
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Det fria ordet är under attack.
Över hela världen fängslas
journalister i en aldrig tidigare
skådad omfattning. Kality är en
samling vittnesmål och berättelser
om att bli fängslad för sitt skrivande och de konsekvenser det
får psykiskt, fysiskt och socialt.
För fyra år sedan gick journalisten Martin Schibbye ut ur Kality-
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fängelsets portar i Etiopien efter
att ha suttit 438 dagar som samvetsfånge. Det sista han lovade
sina medfångar var att berätta för
världen vad han hade sett.
Riksteatern bidrar på detta
sätt till att dessa ohörda röster
nu får höras. Låt inte det fria
ordet tystna.

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

Linköping - Norrköping
– Bussresa för KARIL:s medlemmar

Köp biljett senast 12 april
för gratisbuss till Stora
Teatern i Norrköping och
föreställningen
Bra människor
torsdag 4 maj!
Missa inte detta ypperliga tillfälle att göra en utflykt till vår fina
grannstad och få se en varm och rolig föreställning (läs mer
om den på sidan här intill). KARIL bjuder på bussresan, vi har
50 platser och först till kvarn gäller! Biljetter kan köpas hos
Skådebanan och via www.tickster.com senast 12/4. Bussen
avgår från Fjärrbussterminalen kl 17.45. Föreställningen börjar
klockan 19.00 och är ca 2 timmar lång inkl paus.
Ring 011-21 85 66 eller mejla cafegycklaren@gmail.com för
att boka bord och beställa förtäring i pausen. Telefonbokningen
är öppen onsdag till fredag kl.10.00-12.00.

4
maj

11
maj

Foto: Klara G

Rapp amerikansk
succékomedi:

Foto: Jan Erik Fillan

#JAZZDANS
#SHOW
#ÖS:

Bra människor

Kaboom

Tor 4 maj, 19.00, Stora Teatern,
Norrköping (OBS)

Medverkande: Ing-Marie Karlsson, Stina
von Sydow, Ashkan Ghods, Anna Sise, Per
Burell och Lena B Eriksson
Manus: David Lindsay-Abaire
Regi: Carl Johan Karlson
Scenograf: Johanna Mårtensson
Kostym: Matilda Hyttsten
Översättare: Stefan Lindberg
Producent: Riksteatern och Östgöteatern
Speltid: ca 2 tim, inkl paus

Rapp amerikansk succékomedi
om ensamstående Margie som
fått sparken från sitt jobb för att
hon alltid kommer för sent. Att det
beror på att hon tar hand om sin
dotter, som har en utvecklingsstörning, har hennes chef ingen
förståelse för. Hennes jakt efter
ett nytt jobb leder henne till ungdomskärleken Mike som hon inte
har träffat på 20 år.

Bra människor hade premiär
på Broadway i New York 2011
och får nu Nordenpremiär.
Huvudrollen spelas av Ing-Marie
Carlsson, känd från bland annat
Änglagård och Tre Kronor. Missa
inte denna varma och roliga
föreställning om att inte ge upp.
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Biljetter: Scenpass: 200 kr. Läs om bussresan till Norrköping på
sidan här intill

Tor 11 maj, 19.00, Sagateatern

DANS
Upplev en pulserande och
explosiv dansföreställning med
rötterna i jazzdansens underhållande form! En drivande, tuff
och rå upplevelse som levereras
av sex skickliga dansare. Tillsammans visar de prov på en
krävande prestation, synkron
koreografi och dramatiska solon.
Deras intensiva energi får dig att
sitta på helspänn.
Kaboom är en smältdegel av
intensivt samspel mellan rytm,
musik, ljus och videoprojektion

Koreografi: Karl–Erik Nedregaard och
Knut Arild Flatner
Dansare: Daniel Sarr, Henriette Hamli,
Jeffrey Young, Maria Ferguson Rønningen,
Sergio Junior Benvindo de Souza och
Thomas Johansen
Producent: Cynthia Kai
Scenografi: Ola Bråten och Yaniv Cohen
Speltid: ca 50 min, ingen paus

i effektfull scenisk design. Men
Kaboom är inte bara underhållande i sin fängslande teaterform
utan skapar också emotionella
ögonblick kring igenkännliga
teman som sönderfall och att
bryta sig fri.
Koreografduon Subjazz har
arbetat tillsammans i över tio
år. Med rötter i jazzdans och
modern jazz definieras deras
föreställningar som både banbrytande och crossover.

Biljetter: Scenpass: 140 kr, ordinarie: 175 kr, student/Skådebanan:
150 kr, under 21 år: 75 kr. Erbjudande: Gå på både Hyperfruit
och Kaboom – betala för en!
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Levande scenkonst för alla
– välkommen som medlem!
Som medlem i KARIL får du medlemskortet Scenpass Sverige. Medlemskapet kostar 150 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 nedan. 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. En förteckning över alla förmåner finns på www.riksteatern.se.
Många av KARIL:s medlemmar är aktiva med till exempel marknadsföring. Vill du också bli mer
delaktig och påverka kulturutbudet i Linköping – kontakta någon i KARIL:s styrelse.
Vi ses på teatern!

Ja, jag vill bli medlem i KARIL – kulturarrangörer i Linköping och få Scenpass Sverige
som ger mig mängder av rabatter landet runt! Kostar 150 kr för ett år, 80 kr för familjemedlem.
Namn:
Född (år mån dag): 				

PLATS
FÖR PORTO

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

