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Höstens teater 
& dans i 
Linköping  
– en snabbtitt:

Vi som bor här

ONSDAG
4 okt

MÅNDAG
18 sep

MÅNDAG
4 sep

ONSDAG
27 sep

20 november Maken

Min mammaMöt Radiokorrespondenterna 
(OBS Forumteatern)

Beauty and the Beast

Klipp ur och spara!

TISDAG
24 okt

ONSDAG
8 nov

TISDAG
10 okt 

Ursäkta oss

TISDAG
14 nov

Olydnad

TISDAG
5 dec

Spring, Uje, spring  
(OBS Crusellhallen)

”Det är ingen skillnad på 
teaterbesökarna  

i olika länder.  
Alla hostar likadant.” 

–  Sir Alec Guinness
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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. I samband 
med föreställningarna säljs biljetter på Saga 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) 

Skådebanan: Drottninggatan 40, tel: 013-12 88 73.

Forumteatern: Ågatan 55

Crusellhallen Konsert & Kongress: Konsistoriegatan 7

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. 

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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18/9 – Medlemsmöte och höstsäsongen 
dansar in på Saga

Måndag 18 september kl 18.00 håller KARIL sitt höstmöte för medlemmar på Sagateatern. 
Som medlem får du en kallelse. Efter presentation av höstens program och bjudfika visas 
föreställningen Min Mamma med Charlotte Engelkes kl 19.00. Föreställningen är gratis för 
medlemmar, läs mer om den på sidan 6. Varmt välkommen! 

Du som inte är medlem i KARIL är välkommen till föreställningen Min Mamma den 18 september 
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.

”Jag vet inte hur många turnéer jag har spelat på Sagateatern, 
men det har blivit lite av en god tradition och jag blir lika glad 
varje gång Saga dyker upp i mitt turnéschema. För närheten, 
publiken och de alltid lika fina arrangemangen.”
Emil Jensen, artist 

Sagt om KARIL och Sagateatern  
under våren 2017

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis 

Foto: Klara G

Så blir du medlem  
– se sista sidan!

Foto: Mats Bäcker
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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!

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, Linköping Konsert & 
Kongress, 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. 

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.
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Hyllning till alla  
mammor:

Min Mamma

Min Mamma – En Dokumentär-
musikal.

Vi kommer alla inifrån. Det  
finns ingen som inte har eller 
har haft en mamma. Engelkes 
gestaltar, dansar och sjunger om 
och för mamman från djupt olika 
samhällsskikt; invandrad, infödd, 
död, alkoholiserad, stark,  
paranoid, vacker, framgångsrik, 
elak, levande och närvarande. 

I henne bor kärleken, hopplös-
heten och framtiden. På scenen 

är hon som hon är, var och blev 
kvar. Galen, förtvivlad och  
rasande rolig.

Föreställningen är en hyllning 
som mer eller mindre halsbrytande 
reflekterar våra mammor, genom 
deras egna texter, bilder och 
minnen. Alltid med kärlek, varsam 
hand och glödande övertygelse. 
Min Mamma blir här allas 
mamma. 

Mån 18 sep, 19.00, Sagateatern
Koncept och idé: Charlotte Engelkes och 
Sophie Holgersson
Regi: Charlotte Engelkes
Koreografi: Charlotte Engelkes och  
Bo Arenander
Musik: Willi Bopp
Text: Sophie Holgersson, Charlotte Engelkes 
samt Inga Engelkes och Ulfva Holgerssons 
kvarlämnade anteckningar.
Speltid: ca 1tim 15 min, ingen paus

Foto: Mats Bäcker

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

18
sep

Illustration: Johan Ljungström, SR

Världen är idag både upp-
kopplad och sammankopplad. 
Hackerattacker från ett land 
kan påverka valkampanjen i ett 
annat, konflikter och svält i en 
region får följder för migrationen i 
världen, klimatbeslut i supermakt-
ernas huvudstäder får konsekven-
ser för oss alla.

I en tid då journalistik och  
yttrandefrihet är under attack på 
flera håll runtom i världen, är det 

viktigare än någonsin att  
journalister finns på plats och  
rapporterar om det som händer. 
För att förstå omvärlden krävs 
närvaro och kunskap.

Historier från hela världen och 
korrespondenternas verklighet  
står i centrum under kvällen.  
Vem som besöker Linköping  
förblir en hemlighet in i det sista, 
då korrespondenterna ständigt är 
utkallade till världens alla hörn.

Mån 4 sep, 18.30,  
Forumteatern (OBS)
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 15 min, ingen paus

Finbesök från SR:

Möt Radio-
korrespon- 
denterna

Biljetter: Gratis inträde men vill du vara säker på en plats, hämta 
biljett på Skådebanan eller via www.tickster.com

4
sep

DANS
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Emtenäs och Sundström:

Vi som bor här
Här kommer livet:

Spring, Uje, 
spring

Naturskildraren Martin Emtenäs 
och den legendariske musikern 
Stefan Sundström ger sig ut på 
årets yvigaste och grönaste turné! 
Välkomna till en föreställning om 
biologisk mångfald - i mellanrum-
met mellan glitter och gråsuggor!

Fortfarande finns det storslagen 
natur runt om i vårt land, välkända 
platser och dolda smultronställen. 
Med stor erfarenhet av svensk 
natur och sin passion för djur 
undersöker Martin det unika med 

just vår plats. Stefan Sundström 
väver in nyskrivna låtar om djur 
och natur. Föreställningen bygger 
också på insamlat material om 
vår lokala miljö och lokala hjältar 
som brinner för att rädda den. 

Martin har varit programledare 
för en mängd naturprogram som 
utspelat sig både i Sverige och 
runt om i världen. Stefan har 
spelat i band som t ex KSMB 
och Apache, är låtskrivare och 
trubadur. 

Välkommen till en självbiografisk 
popmusikföreställning. Om hur  
livet tar vändningar du inte 
kunde fantisera om. Om vad du 
måste hinna innan du dör. Och 
vad du inte måste hinna.

Efter tjugo år med Doktor Kos-
mos släppte Uje Brandelius 
soloskivan ”Spring, Uje, spring”; 
vardagsnära texter om hans liv 
exakt just då. Efteråt började 
han planera en musikföreställ-
ning och märkte i samma veva 
att kroppen inte lydde som 

den skulle. Uje Brandelius fick 
beskedet att han har Parkinsons 
sjukdom. Föreställningen blev 
ännu mer aktuell och kom att 
handla om livet, kärleken och 
dagishämtningar – och allt som 
ska hinnas med däremellan.

”Doktor Kosmos-sångaren 
Uje Brandelius soloshow är en 
fantastiskt rolig och gripande 
föreställning. Den borde filmas 
och sändas i tv på julafton varje 
år.” DN 5/5

4
okt

Ons 27 sep, 19.00, Sagateatern
Manus: Martin Emtenäs 
Musik: Stefan Sundström 
Regiöga: Gustav Tegby och Joakim Rindå 
Scenografi och ljusdesign: Johanna 
Mårtensson 
Dramaturg: Gustav Tegby 
Speltid: ca 1 tim 50 min, inkl paus

Ons 4 okt, 19.30, Crusellhallen 
(OBS)
Text & musik: Uje Brandelius
Piano: Iiris Viljanen
Bas: Clas Lassbo
Trummor: Fredrik Myhr
Arrangör: Karil och Linköping Konsert & 
Kongress
Speltid: ca 1 tim 30 min, inkl paus

Foto: Jeanette Andersson Foto: Åse Bengtsson Helin

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

Biljetter: Scenpass 295 kr, ordinarie 350 kr, student 295 kr
Köp dina biljetter på www.ticketmaster.se OBS

27
sep
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Sebastian är 18 år och vilse. 
Han passar ingenstans. År av ut-
frysning och mobbning har gjort 
honom isolerad. Hans plats på 
jorden, i samhället, i skolan blir 
allt mer otydlig och med osäker-
heten följer en frustration som 
pulserar snabbare och hårdare 
för var dag. Något måste göras.

Mina handlingar
är helt enkelt resultatet
av er värld
En värld som inte ville låta mig
vara den jag är
Ni skrattade ut mig

20 november är ett porträtt av 
en ensam pojke som försöker 
återskapa sitt värde. Det är  
samtidigt en inblick i oss alla; 
människans behov att känna  
mening och höra till. 

Med Sebastians egna texter som 
grund skrev Lars Norén pjäsen 
som hade urpremiär 2007.

I en dramatisering av Gun-Britt 
Sundströms klassiska kultroman 
Maken träffas Martina och  
Gustav som nyblivna studenter 
vid Stockholms universitet. Mot en 
fond av studentdemonstrationer 
och intellektuella diskussioner 
kämpar de med att försöka hålla 
ihop sitt förhållande. De är bästa 
vänner, men hur ska de kunna 
få sitt förhållande att fungera när 
behov och ideal skiljer sig åt?

Kan de leva i en öppen relation, 
flersamhet, eller förtär svartsjukan 

dem då? Ska de gifta sig, eller 
vara kamrater? Bara ses och ha 
sex? Leva ihop utan sex? Hur 
kommer det sig att de inte kan 
hitta ett sätt där båda kan vara 
lyckliga ihop samtidigt?!

Boken Maken gavs ut 1976 
och har blivit en klassiker som 
lästs, älskats och diskuterats 
av flera generationer. Gun-Britt 
Sundström kallade själv boken 
för en förhållanderoman och 
den har av många beskrivits 
som en relationsbibel.

Tis 10 okt, 19.00, Sagateatern  
Regi: Sofia Jupither
Medverkande: David Fukamachi Regnfors
Producent: Ulrika Josephsson
I föreställningen ingår musik from  
”Wir Sind Wir” av Paus van Dyk och Peter 
Heppner från albumet ”My Heart of Stone”
Produktion: Jupither Josephsson Theatre 
Company i samarbete med Dramaten  
och Uppsala Stadsteater.
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Tis 24 okt, 19:00, Sagateatern 
Medverkande: Erik Borgeke,  
Miriam Forsberg och Isabel Reboia
Av: Gun-Britt Sundström
Dramatisering: Ninna Tersman
Regi: Lena Mossegård
Scenografi: Johanna Mårtensson
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 2 tim 20 min, inkl paus

Lars Norén:

20 november
Upplev kultromanen 
på Sagas scen:

Maken

10
okt

24
okt

Foto: Urban Jörén Foto: Klara G

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

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan: 
175 kr, under 21 år: 100 kr
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Vad händer när människor från 
hela världen samlas och ska 
lära sig det osystematiska, pre-
positionsfyllda, sje-ljudsälskande 
språket svenska? I Dansnät 
Sveriges senaste samproduktion 
möter vi koreografen Khamlane 
Halsackda och får ta del av 
hans tankar om språkförbistring, 
misskommunikation och språk-
liga begränsningar.

Ursäkta oss är en skruvad och 
humoristisk dansperformace som 
tvingar dig att möta dina egna 

föreställningar om identitet, sam-
hörighet och integration. Platsen 
är en SFI-lektion. Studenten du 
själv. Allt kokas till slut ner i en 
ack så enkel, men ändå svår-
uppnådd önskan: att människor 
ska lära känna varandra.

Välkommen till en föreställning 
i lektionsformat som inte bara 
ställer det svenska språket på 
ända, utan också får dig att 
skratta, häpna och lära dig  
nya saker! 

Tis 14 nov, 19.00, Sagateatern
Koreograf: Khamlane Halsackda
På scen: Khamlane Halsackda, Nidia 
Martinez, Pietro La Loggia och Majula 
Drammeh
Ljus: Imre Zbrink
Musik: Silas Bieri
Regiassistent: Maria Herranz
Foto: Alexis Rodríguez Cancino
Produktion: Dansnät Sverige 
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Identitet, samhörighet 
och integration:

Ursäkta oss

14
nov

Foto: Alexis Rodriguez

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

Episka rockdivor:

Beauty and  
the Beast

Beauty and the Beast är en pris-
belönt show som är för mycket 
av allt - och där vad som helst 
kan hända. En nutida dansföre-
ställning som använder element 
från populärkultur genom att  
den framförs i format av en  
rockkonsert.

Glöm minimalism och allt du 
trodde att du visste om god 
smak. Det här är en hyllning till 
rock’n’roll, frihet, dans, kärlek, 
lust och rädsla; en spektakulär 
föreställning med rök, vind, 

episk ljusshow, röstsolon och 
hög energinivå. Bakom den  
hyllade föreställningen står  
koreograferna Amanda Apetrea 
och Halla Ólafsdóttir featuring 
Lisen Rosell.

Du vill luta dig fram och sedan 
tillbaka i din stol. Du känner 
dig trygg nu men vet att du är 
med om något farligt. Det är en 
plats där skönhet möter odjur i 
en värld där allt är möjligt. Kom 
som du är och låt INGEN påstå 
något annat.

Ons 8 nov, 19.00, Sagateatern
Av: Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir
Ljusdesign: Chrisander Brun
Medverkande: Amanda Apetrea och  
Halla Ólafsdóttir featuring Lisen Rosell. 
På varje spelort medverkar ett förband.
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Foto: Märta Thisner8
nov

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

DANS
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Montage: Linda Fredriksson

När Agneta Norberg fyller 80 
år ställer hon till med kalas. Det 
enda hon önskar sig av sina nära 
och kära är pengar att betala 
sina böter med. För Agneta har 
varit olydig och brutit mot lagen. 
Det visar sig att det inte är första 
gången och inte heller den sista. 

Olydnad är ett musikaliskt och 
visuellt kollage som bygger på 
insamlade autentiska berättelser 
från människor som varit civilt 
olydiga. 

Civil olydnad ställer många 
frågor på sin spets: om rättvisa, 
uppoffringar, drivkrafter, moral 
och till sist om själva demokratin. 

Vad är det som får människor att 
gå över en gräns för sin överty-
gelse? 
Vilka är dessa personer? 
Hur går det till? 
Hur känns det? 
Är det försvarbart i demokratins 
namn?
Och var går din gräns?

Tis 5 dec, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Per Burell, Madeléne 
Evertsson och Nils Närman Svensson
Manus: Lisa Färnström, Emma Örn  
och Eva-Marie Dahlin
Regi: Lisa Färnström
Scenografi/kostym: Emma Örn
Ljus/video: Johan Rödström
Musikaliskt ansvarig: Shida Shahabi
Dramaturg: Eva-Maria Dahlin
Mask: Linda Sandberg
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 20 min, ingen paus

Var går din gräns?:

Olydnad

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

5
dec

Samarbetspartners

Sponsor

”Teatern är det underbaraste 
av alla gömställen för dem 

som i hemlighet har stoppat 
barndomen i fickan 

och gett sig av för att leka 
vidare till livets slut” 

– Max Reinhardt
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Kultroman, Uje Brandelius, episka  
rockdivor, mammahyllning, olydnad, 
Lars Norén och lokala smultronställen...

Kom och upplev spännande scenkonst 
tillsammans med KARIL!

HÖSTEN 2017 BJUDER PÅ:
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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! 

Levande scenkonst för alla  
– 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 150 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


