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Vårens teater
& dans i
Linköping
– en snabbtitt:

TISDAG

ONSDAG

13 feb
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Föregångerskan
ONSDAG

7 mar

ONSDAG

MÅNDAG

16 apr

TISDAG

21 mar

27 mar

Ichos

Slutet enligt Rut

Möte med Lindh och Ulveson

TISDAG

24 apr

De redan frälsta
(OBS Crusellhallen)

TISDAG

27 feb

Häxor – När drevet går
TORSDAG

12 apr

Sweat Baby Sweat

”Teatern består endast
av förverkligade drömmar.”
– Max Reinhardt

Roots
(OBS Crusellhallen)
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Sång till välfärden
Klipp ur och spara!

Biljettförsäljning
Biljetter kan köpas på Skådebanan (tis kl 11:00-18:00 och ons-fre kl 11:00-15:30)
eller via www.tickster.com. I samband med föreställningarna säljs biljetter även på
Saga från kl 18:00 – så länge det finns biljetter. Köpta biljetter återlöses ej. Inga insläpp
efter föreställningsstart.
Biljetter till föreställningarna i Crusellhallen köps i biljettkassan på Konsert & Kongress,
på konsertkongress.se eller www.ticketmaster.se.
Adresser:
Sagateatern: Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget.
(bemannat en timme före föreställning)
Skådebanan: Drottninggatan 40, tel: 013-12 88 73.
Crusellhallen, Konsert & Kongress: Konsistoriegatan 7, tel: 013-190 00 00.

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).
Grupprabatt
Fem biljetter till samma föreställning ger tio procent rabatt. Tio biljetter eller fler ger
20 procent. Rabattbiljetter beställs genom mejl till rabatt@karil.se. Beställningen
konfirmeras med svarsmejl. Rabattbiljetterna betalas och levereras/hämtas enligt
överenskommelse.
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13/2 - Årsmöte, 20-årsjubileum
och Föregångerskan
Tisdag 13 februari kl 17:30 håller KARIL årsmöte på Sagateatern. Som medlem får du en kallelse.
Efter årsmötet och presentation av vårens repertoar bjuder vi på fint 20-årsjubileumsfika. Sedan
ser vi föreställningen Föregångerskan med Catherine Westling tillsammans. Föreställningen börjar
kl 19:00 och är gratis för medlemmar, läs mer om den på sidan 6. Varmt välkommen!

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis
Du som inte är medlem i KARIL är välkommen till föreställningen Föregångerskan den 13 februari
kl 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 2017
”Äntligen kom vi till Sagateatern! En månad senare än tänkt nådde
vår föreställning ’Vi som bor här’ Linköping. Stort tack för er
flexibilitet och verkligt fina engagemang! Linköping blev en höjdpunkt för oss och stor del i det var också den fina support vi fick
med insända bilder och berättelser och inte minst kvällens fantastiska
lokala gäst Annika Elmqvist. Tack för att vi fick ’bo hos er'!”
- Birgitta Henriksson, musiker
Foto: Märta Thisner
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Foto: Lina Alriksson
Komposition: Johanna
Hörlin/Mustasch

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 i Linköpings kommun.
Föreningen samarbetar med Skådebanan, Östgötateatern, ung scen/öst, Linköping
Konsert & Kongress, Dansnät Sverige och Dans i Öst/Region Östergötland.
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. Läs mer på www.ostergotland.riksteatern.se.

Vår scen
Sagateatern är en liten och intim
teater där publiken kan uppleva
scenkonst på nära håll.
Vid större arrangemang
samarbetar vi med Linköping
Konsert & Kongress och ger
föreställningar i Crusellhallen.
Botrygg fortsätter att stödja
stadens kulturliv genom att
bjuda sina hyresgäster på fyra
biljetter/säsong till utvalda KARILföreställningar på Saga.
Väl mött!
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13
feb

Foto: Lina Alriksson

Rösträttskamp:

21
feb

Föregångerskan

Foto Ulveson och Lindh: Sören Vilks
Foto Florin: Roger Stenberg

Finbesök från Dramaten:

Ett möte med
Irene Lindh och
Johan Ulveson

Tis 13 feb, 19:00, Sagateatern
Medverkande: Catherine Westling
Manus: Lisa Lindén
Regi: Karin Enberg
Produktion: Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Speltid: ca 1 tim, ingen paus
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Ons 21 feb, 19:00, Sagateatern

Medverkande: Irene Lindh och Johan Ulveson
Samtalsledare: Magnus Florin, chefsdramaturg
Produktion: Dramaten
Längd: ca 1 tim, ingen paus

Hundraårsjubileet för den
kvinnliga rösträtten närmar sig
men kampen för rösträtt och
mänskliga rättigheter fortsätter.
Catherine Westling kommer till
Sagateatern med en monolog
som sätter fingret på nutiden
genom att ta upp vår historia.

Med avstamp i historikern
Christina Florins forskning om
den Växjöbaserade fysikern Gulli
Petrini, en stark kämpe i rösträttskampen, berättas här på ett
spetsigt, roligt och eldande sätt
historien om nu och då och det
som händer däremellan.

Möt Dramatenskådespelarna
Irene Lindh och Johan Ulveson i
ett spännande samtal om konsten
och livet, humor och allvar, teatern och samhället. Vi får även
lyssna till en liten svit dramatiska
dialoger - från de gamla grekerna
till Kristina Lugn.

Hur var det i den brinnande
kampen för den kvinnliga rösträtten?
Vad hände efteråt? Och vad har
hänt på de här hundra åren?

Musik av Laleh, Annika Norlin/
Säkert, Anna Järvinen, Salt-NPepa med flera.

Irene Lindh – En av Sveriges mest
framstående och hyllade skådespelare. Gick Dramatens elevskola 1964–67 och har sedan
dess varit knuten dit. Erhöll det

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

prestigefulla O’Neillstipendiet
2004 och har spelat roller av
de mest skilda slag under ett
halvt sekel.
Johan Ulveson – En av Sveriges
mest omtyckta och mångsidiga
skådespelare. Verksam på en rad
scener och känd för en stor publik,
inte minst genom Lorrygänget och
medverkan i Julkalendern hela
sju gånger. Aktuell i Oidipus och
Antigone på Dramaten.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr. OBS Biljetten från föreställningen
20 november gäller som entré även denna kväll.

27
feb

Foto: Lia Jacobi

Vem eldar på hatet?

7
mar

Häxor –
När drevet går

Foto: Markus Garder

Vilka drömmar måste dö?

Slutet enligt
Rut

Tis 27 feb, 19:00, Sagateatern

Medverkande: Camilla Ericsson,
Anja Rajic, Malin Halland och Inga Onn
Manus: Therese Söderberg
Regi: Maria Löfgren
Musik: Fredrik Söderberg
Produktion: Riksteatern och Teater
Västernorrland
Speltid: ca 2 tim 30 min, inkl paus

Torsåker, Ångermanland,
1675. 71 människor halshuggs
och bränns på bål för häxeri;
Sveriges största massavrättning i
fredstid. På några dagar dödas
var femte kvinna i byn.
Häxor – När drevet går handlar
om de svenska trolldomsprocesserna, jakten på syndabockar
och vårt behov att passa in i
flocken. I föreställningen undersöks häxprocessernas uppkomst,

vad som egentligen hände och
vem det var som låg bakom.
Tre skådespelare och en musiker
spinner trådar från 1600-talet in
i vår nutid i detta revolutionära
folklustspel där oskyldigt dömda
kräver upprättelse och ber oss
skärskåda vår egen tid. Vad
orsakar masshysteri och näthat
idag? Vad vill vi bära med oss till
framtiden från vår historia? Hade
du varit en av dem som bar ved
till bålet?

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

Ons 7 mars, 19:00, Sagateatern

Manus: Jesper Weithz
Regi: Nora Nilsson
Medverkande: Cecilia Nilsson, Per Burell
och Catherine Parment
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 50 min, inkl paus

Farmor Rut. Ett kapitel för sig.
Segt virke. 112 år gammal och
vägrar dö. Barnbarnen Robin
och Kim väntar otåligt på att få
ärva hennes skog som legat i
träda i över 40 år. Så länge Rut
lever får ingen bryta så mycket
som en kvist i skogen. Men hur
lång tid har hon egentligen kvar?
För att få se sin dröm leva går
Rut, Robin och Kim i strid med

varandra och sig själva. Det
handlar inte bara om dem, det
handlar om bygden och framtiden. Vilka drömmar måste dö
för att vi ska kunna leva?
Ett drabbande, svart humoristiskt,
familjedrama om arv, skuld och
uppgörelser. Föreställningen
ingår i Riksteaterns tematiska
spår ”Människa och Natur”.

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

Foto: Carl Thorborg

Mästerlig dans och
slagverk:

DANS

Fot bakom nacke och trumpinne
i handen.
Ikoniska Virpi Pahkinen har
fascinerat publik i över 45 länder
med sin unika dans. Hennes
konstnärskap präglas av asiatisk
estetik förenad med samtida
dans och mysticism.
I verket Ichos ingår både ett
solo och en duett med dansaren
Pontus Sundset. Scenen delas
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27
mar

Foto: Paul Musoke Edwards

Familjen Kaos ger:

Ichos

De redan
frälsta

Ons 21 mars, 19:00, Sagateatern

Tis 27 mars, 19:00,
Crusellhallen (OBS)

Koreografi: Virpi Pahkinen
Dansare: Virpi Pahkinen and Pontus
Sundset
Musik och komposition: Mika Takehara
Ljus: Tobias Hallgren – Lumination of
Sweden
Kostym: Emelie Janrell
Produktion: Dansnät Sverige
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

även med den världsberömda
slagverkaren Mika Takehara,
känd för sin fantastiska musikalitet
och danslika framträdanden.
Tillsammans skapar dessa tre
ett samspel vibrerande av toner,
rörelser och rytmer. En meditativ
afton som kan lyfta dig över
vardagens brus. På scenen bildas
ett konstverk som inrymmer en
hel värld - är du redo att bli
förtrollad?

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

Medverkande: Bianca Kronlöf, Tiffany
Kronlöf och Thom Gisslén
Manus: Familjen Kaos
Regi: Astrid Menasanch Tobieson
Musik: Familjen Kaos
Scenografi/Ljus/Video: Johan Rödström
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

När Tiffany och Bianca Kronlöf
tillsammans med Thom Gisslén
åter ger sig ut på turné med
Riksteatern är siktet inställt på
valåret 2018. De redan frälsta
kommer att utmanas i godhet
och förändring. De som fortfarande lever i mörker kommer
att vakna.
Familjen Kaos riktar sina knivskarpa blickar mot samhället
och samtiden men också mot
sig själva. I en show med

musik, humor och brutal ärlighet
tar de sig an känsliga ämnen
i Europas politiska landskap.
Ingen kommer undan, ingen
fråga är för stor och ingen
människa för liten.
Familjen Kaos känns igen från
den prisbelönta SVT-humorserien
Full Patte. Hösten 2015 turnerade de för fulla hus med den
bejublade Slå pattarna i taket
tillsammans med Riksteatern.

Biljetter: Scenpass 245 kr, ordinarie 295 kr, student/ungdom upp
till 21 år 225 kr. Köp dina biljetter på www.ticketmaster.se

Fysisk kärleksduett:

16
apr

Foto: Tomáš Treštík

Gästspel från Prag:

Sweat Baby
Sweat

Roots

Mån 16 april, 19:30,
Crusellhallen (OBS)

Medverkande: Lisa Matilda Angberg,
Michal Boltnar, Vojtech Fülep/Jirí Kohout,
Daniel Komarov, Ethan Law, Mira
Leonard, Esmeralda Nikolajeff och
Jirí Weissmann
Koncept och regi: Rostislav Novák ml.
Scenografi: Hynek Drízhal
Kostym och mask: Kristina Záveská
Musik: Jan Balcar
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 40 min, inkl paus
ˆ

ˆ

DANS
Den belgiske koreografen
Jan Martens kärleksduett är ett
ömsint och akrobatiskt nummer
i långsamt tempo. Är du den
rätta? Varför släpper jag inte
taget? Vad är jag rädd för?
Sweat Baby Sweat startar i den
mest klichéfyllda bilden av alla:
den uppslukande parrelationens
krampaktiga symbios. En man
och en kvinna iscensätter denna
kärlekshistoria med atletisk dans.
Muskler rister och skakar när de
klamrar sig fast vid varandra.

De omfamnar, lyfter och håller
varandra i de mest krävande
positioner. Det är minimalism
med maximal ansträngning.
Dansarnas fysiska kamp
rinner ut över scenkanten och
in i betraktaren. Räcker deras
styrka, balans och uthållighet
till som par? Hur mycket ska vi
egentligen behöva kämpa för
våra relationer?

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

S

KU
NYCIR

Bered er på en fängslande,
hisnande och spännande show;
livfull, vild och uppfriskande
annorlunda! Medlemmarna i
tjeckiska Cirk La Putyka lever i
en uppriktig kärlek till nycirkus
i alla dess aspekter. Akrobatik,
teater och dans möts här på
högsta nivå.
Tillsammans med de åtta
artisterna dyker vi in i Cirk La
Putykas fantasifulla, gripande
och kärleksfullt kaotiska värld.

ˆ

Tors 12 april, 19:00, Sagateatern

Koreografi: Jan Martens
På scen: Kimmy Ligtvoet och Steven Michel
Musik: Jaap van Keulen
Video: Paul Sixta
Produktion: Dansnät Sverige
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

ˆ

Foto: Klaartje Lambrecht

ˆ

12
apr

Publiken kan se fram emot en
rolig resa från cirkusens tidiga
dagar med udda karaktärer och
bländande kostymer, kraftfullt
artisteri, dynamisk koreografi
och nycirkus.
En scenvärld har skapats där
obegränsad uppmärksamhet har
ägnats åt detaljerna och där
överraskningar väntar publiken.
Rysningar och gåshud garanteras!

Biljetter: Scenpass 300 kr, ordinarie 350 kr, student/ungdom upp till
21 år 250 kr. Köp dina biljetter på www.ticketmaster.se
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24
apr

Foto: Patriez Van Der Wens

Motvalls och
Lennart Jähkel:

”Det händer ofta
att verklighetens fars
kan återges på scenen
endast av tragedin.”

Sång till
välfärden

– Stanislaw Jerzy Lec

Tis 24 april, 19:00, Sagateatern

Medverkande: Maurits Elvingsson,
Lennart Jähkel, Emma Sildén, Kaya
Ålander med flera
Manus/text: Alexandra Loonin, Hampus
Norén och Sara Parkman
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

Välkommen till ett nyskrivet
körverk om Sverige. Om det
som har varit, det som är och det
som skulle kunna bli. Ett poetiskt
inslag i valrörelsen; ett vittnesmål,
en framtidsdröm, en allsång och
en samlingsplats.
Publiken får besöka presskonferenser, väntrum och ockupationer
och möta undersköterskor, lokalpolitiker, konsulter, körledare,
gravida kvinnor och dinosaurier

på jakt efter det goda livet.
Är det möjligt att leva gott tillsammans på den här platsen? Hur
sjunger vi en sång till välfärden?

Samarbetspartners

Sång till välfärden ingår i
Riksteaterns tematiska spår
”Demokratins gränser” och vid
varje föreställning medverkar en
lokal kör. På Saga delar körledare
och musiker scengolvet med smått
legendariska Linköpingskören
Motvalls.
Sponsor
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Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, student/Skådebanan:
220 kr, under 21 år: 100 kr

VÅREN 2018 BJUDER PÅ:
Nycirkus, Dramatenskådespelare,
virtuos dans, systrarna Kronlöf
och körsång om Sverige ...
Kom och upplev spännande scenkonst
tillsammans med KARIL!
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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 exempelvis 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

