I rampljuset

TEATER & DANS I LINKÖPING

HÖSTEN 2018

Höstens teater
& dans i
Linköping
– en snabbtitt:

TISDAG

TISDAG

4 sep

18 sep

Vattnet
MÅNDAG

1 okt

TORSDAG

Möt radiokorrespondenterna
(OBS Forumteatern)
TISDAG

6 nov

Bergman – en standup
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17 okt

SLICK
ONSDAG

21 nov

Polarfararna

26 sep

Några av oss
ONSDAG

11 okt

ONSDAG

Konsten att göra en
chilenare
TORSDAG

29 nov

Black Forest
(OBS Dansens hus)

Lögnen
ONSDAG

24 okt

Carl-Einar Häckner
på turné
TISDAG

4 dec

Drone
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.
Adresser:
Sagateatern: Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget.
(bemannat en timme före föreställning)
Skådebanan: Drottninggatan 40, tel: 013-12 88 73.
Forumteatern: Ågatan 55.
Dansens hus: S:t Persgatan 7.

Erbjudanden
Alla erbjuds att köpa fyra biljetter till priset av tre. Välj fyra föreställningar ur höstens
utbud 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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4/9 – Medlemsmöte och Torgny Lindgren
inleder hösten
Tisdag 4 september kl 18:00 håller KARIL sitt höstmöte för medlemmar på Sagateatern. Som
medlem får du en kallelse. Efter presentation av höstens repertoar och fika ser vi föreställningen
Vattnet med Kaj Ahlgren 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 Vattnet den 4 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.

Sagt om KARIL och Linköpingspubliken under våren 2018
”Utan en engagerad teaterförening blir det ingen teater.
KARIL är grymma på att hitta rätt publik till föreställningarna
och rätt föreställningar för sin publik! Vi har haft fullträff
varje gång iLinköping och kommer gärna fler gånger!”
- humorgruppen Familjen Kaos

Foto: IMA
rt
medlemsko

Så blir du medlem
– se sista sidan!
Foto: Paul Musoke Edwards
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erige
scenpass sv

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, Linköpings universitet, 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.
Dessutom ger Visit Linköping en stor rabatt på lösbiljetter till konsertserien
Förstklassiker med Norrköpings Symfoniorkester i Crusellhallen på Linköping
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. Läs mer på www.ostergotland.riksteatern.se.

Vår scen
Sagateatern är en liten och intim
teater där publiken kan uppleva
scenkonst på nära håll.
Botrygg fortsätter att stödja
stadens kulturliv genom att
bjuda sina hyresgäster på fyra
biljetter/säsong till utvalda
KARIL-föreställningar.
Väl mött!
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4
sep

Foto: IMA

Torgny Lindgrens:

18
sep

Vattnet

Tis 18 sep, 19:00, Sagateatern

Medverkande: Mårten Andersson, Per Burell,
David Lenneman och Peter Perski
Regi: Måns Lagerlöf
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

Text: Torgny Lindgren
Produktion: Kaj Ahlgren
Medverkande: Kaj Ahlgren
Speltid: ca 50 min, ingen paus

Alltihop börjar med ett brev till
länsstyrelsen i Ume. Hur är det
egentligen med vattenkvaliteten
oppå Kläppmyrliden?
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Det här är historien om att finna
vattnet. Ett sökande oppå djupet.
Hur djupt ska man gräva?
Vart ska man gräva? Kan man
leva utan vattnet? Och blir vi
någonsin färdiga i vårt sökande?
Till slut skickas bud efter en
skicklig brunnsgrävare, en riktig
vattudoktor. Kommer han att finna
de stora djupens källor?

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

Sann historia om
osannolikt mod:

Några av oss

Tis 4 sep, 19:00, Sagateatern

En berättarföreställning efter
Torgny Lindgrens novell; allvarlig,
komisk och dråplig om vart
annat.

Foto: Sören Vilks

Petr Ginz är fjorton år när han
anländer till gettot och koncentrationslägret Theresienstadt 1942.
Tillsammans med en grupp andra
pojkar utropar han en egen
republik och ger ut en tidning –
Vedem. Med risk för sina liv
rapporterar de sakligt och
gripande om livet i Theresienstadt
och ger ut 83 nummer under
två år.

Pojkarna i Theresienstadt
lyckades i det yttersta mörkret
mobilisera sin kreativitet till
motstånd, medmänsklighet och
meningsskapande.
1944 förs Petr Ginz till gaskamrarna i Auschwitz. En av
pojkarna i redaktionen gräver
ner tidningarna bakom smedjan
i lägret och på så sätt bevaras
texterna för framtiden. Nu blir
de teater.

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

26
sep

Foto: Klara G

Komplicerad parmiddag:

1
okt

Lögnen

Av: Florian Zeller
Regi: Viktor Tjerneld
Medverkande: Sanna Krepper, Fredrik
Evers, Lotta Östlin Stenshäll och Peter Järn
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 2 tim 30 min, inkl paus

Hennes man Paul försöker övertyga henne om att inte avslöja

något. Gör Paul det för att stå
upp för sin vän Michel? Eller
har han själv något att dölja?
Eller är det Alice som har en dold
agenda? Då ringer det
på dörren…
Den hyllade franske dramatikern
Florian Zeller har skrivit manus.
Han räknas som en av de mest
spännande nya dramatikerna i
vår tid.

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

Förstå världen:

Möt Radiokorrespondenterna

Ons 26 sep, 19:00, Sagateatern

En komedi om otrohet i goda
vänners lag. Paul och Alice har
bjudit in sina vänner Michel och
Laurence på middag. Strax innan
gästerna ska anlända berättar
Alice för Paul att hon av en slump
sett Michel kyssa en annan kvinna
på stan. Hon står nu inför ett
dilemma: Ska hon berätta för sin
vän Laurence vad hon sett?

Illustration: Johan Ljungström, SR

Mån 1 okt, 18:00,
Forumteatern (OBS)
Insläpp och mingel från 17:30
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 15 min, ingen paus

Sveriges Radios utrikeskorrespondenter tar hem världen
till dig!
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.
Missa inte ett unikt tillfälle att

möta, diskutera och fråga två
speciellt inbjudna korrespondenter
om olika världshändelser och
deras erfarenheter. Historier från
hela världen och korrespondenternas verklighet står i centrum
under kvällen.
Sveriges Radios korrespondenter
är ständigt utkallade till världens
alla hörn så vem som besöker
Linköping förblir en hemlighet in
i det sista.

Biljetter: Fri entré men vill du vara säker på att få en plats så hämta
biljett på Skådebanan eller via www.tickster.com
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11
okt

Foto: Andreas Nilsson

Makt och queer i
soloföreställning:

17
okt

Foto: Roberto Jequier

Om Sverige och identitet:

Konsten
att göra en
chilenare

SLICK

Tors 11 okt, 19:00, Sagateatern

DANS
SLICK är en crossoverföreställning
mellan kabaré och performance.
Koreografen och skådespelaren
Sofia Södergård lämnar scenen
till sitt dragking alter ego Qarl
Qunt. SLICK blir hennes första
soloföreställning där hon valt att
arbeta med flera av sina hjärtefrågor och förebilder.
Genom stilarna Vouging,
Waacking och nutida dans
utforskar hon frågor kring makt
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Av och med: Sofia Södergård
Regiöga: Ulrika Malmgren
Video och projektioner: Tova Nyberg
Ljud: Karl Lund
Samproduktion: Norrlandsoperan
Samarbete: Dansens Hus, Turteatern och
Dansnät Sverige
Med stöd av: Stockholms stad och
Konstnärsnämnden
Speltid: ca 50 min, ingen paus

och sexualitet. Hur ger kläder,
rörelse och attityd makt? Vem
bestämmer kön?
”När jag klär ut mig till
Qarl slutar jag behaga
och blir behagad.”
”Det är något befriande
med att få leva ut den
maskulina stereotypen.”
– Sofia Södergård

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

Ons 17 okt, 19:00, Sagateatern

Av: Gloria Tapia, Nils Närman Svensson
och Manuel Cubas
Regi: Manuel Cubas
Medverkande: Gloria Tapia och Nils
Närman Svensson
Ljud och ljus: Pekka Tuppurainen
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Vad har Gemakvägen i Växjö
gemensamt med Malmvägen i
Sollentuna? På båda platserna
växer två barn med sitt ursprung
i Chile upp och undrar ”var
kommer jag ifrån?”.
Nils invandrade till Sverige när
han var ett halvår för att leva
med sin svenska adoptivfamilj
i Småland. Gloria invandrade
vid fyra års ålder med sin chilenska familj för att leva i exil i
Stockholm.

Som tonåring satt Nils i ett kök
i Växjö bland ungdomar med
skinheadskläder som sjöng till
vit makt-musik. Samtidigt såg
Gloria föräldrarna och vänner
organisera sig i Sollentuna och
kommunicera med Walkie
Talkies, rädda för att bli ännu
ett offer för lasermannen.
Insamlat material från de båda
skådespelarnas liv gestaltas
vardagligt och poetiskt genom
text, musik och sång. De möts
kring frågan om ursprung.

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

24
okt

Foto: Peter Eriksson

Han är tillbaka!

6
nov

Carl-Einar
Häckner på
turné

Tis 6 nov, 19:00, Sagateatern

Ons 24 okt, 19:00, Sagateatern

Med musik, monologer och
kvalificerat nonsens skapar
Carl-Einar vad han kallar “en isbjörnssaga för att hålla värmen”.

”– Jag vill undersöka det som
är det viktigaste, det finaste, det
som gör oss till människor. Om
att bli rånad på en bit av sitt liv.
Om våra svarta hål. Om skrattet
som ventil i en egen komedi för
att släppa fram artisten” säger
Carl-Einar.

Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 300 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 225 kr

Dags för dissektion:

Bergman
– en standup

Av och med: Carl-Einar Häckner
Speltid: ca 2 tim 20 min, inkl paus

Carl-Einar Häckner behöver
ingen närmare introduktion.
Trollkarlen är åter på turné för
att ge sin publik ”hysteriskt
vansinnestrolleri och sanningar
om livet”.

Foto: Bengt Wanselius

Av och med: Anna Pettersson
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Även KARIL vill detta jubileumsår
uppmärksamma 100-åringen
Ingmar Bergman - världsberömd
filmskapare, legendarisk
teaterregissör och enastående
författare.
En prästson som intresserade sig
för djävulen och förvarade sina
demoner i frysen.
Han har lanserat den svenska
ångesten internationellt och
vidgat definitionen av schack.

Ernst Ingmar, en mytologiserad
auktoritet i en patriarkal tradition.
På vilket sätt kan vi använda oss
av honom och hans verk idag?
Anna Pettersson är regissör,
skådespelare och teaterchef på
Strindbergs Intima Teater. Vi har
tidigare fått se hennes prisade
nytolkning av Fröken Julie där
hon själv spelade samtliga roller.

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

Foto: Markus Gårder

Humoristiskt
katastrofdrama:

29
nov

Foto: Håkan Larsson

Skog som utmanar:

Black Forest

Polarfararna

Tors 29 nov, 19:00, Dansens
Hus (OBS)

Ons 21 nov, 19:00, Sagateatern

Manus: Camilla Blomqvist
Regi och idé: Åsa Johannisson
Medverkande: Anita Nyman, Cilla Thorell
och Myra Neander
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

I ett ödsligt islandskap befinner
sig tre människor på ett forskningsuppdrag när ett minst sagt
oväntat katastrofläge uppstår.
Hur klarar sig tre skyddslösa
människor i en extrem natur
och vad händer med den som
står öga mot öga med sin egen
utsatthet?
Polarfararna är ett spännande
och absurt katastrofdrama, där
människan och hennes nyfikenhet
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står i centrum. Att upptäcka
och förundras. Att häpna. Men
också hennes drivkraft att erövra
och äga. Upprätthålla gränser.
Att namnge och sätta pris på.
Vad innebär det att bege sig ut i
det okända? När blir vi tvungna
att vända om och när kommer
vi till punkten då det är för sent?
Och går det att hitta vägen
genom att gå vilse?

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

DANS
Norrdans bjuder in till en föreställning som sätter åskådaren
mitt i händelsernas centrum.
Här är dansaren omgiven av
publiken, precis som träden
omger dig i skogen.
Föreställningen är en resa om
frihet och om att våga gå sin
egen väg. Koreografin är stor
och vild och har ett oavbrutet driv
som för tankarna till barndomens
lekar. Hopp över sten och stock,
gläntor av gräs och milslång frihet.

Idé, koncept och universum: Mari
Carrasco
Koreografi: Mari Carrasco i samarbete
med dansarna
ˇ
Dansare: Tomáš Cervinka,
Claudia
Fürnholzer, César García Steensen,
Viktor Konvalinka, Jakub Medrzycki,
Margherita Mattia, Anaïs Pensé och
Verena Pircher
Produktion: Norrdans
Speltid: ca 45 min, ingen paus

Black Forest undersöker motsatta
krafter och vad som händer med
energin som samlas när en inte
riktigt passar in. Det handlar om
frihet och hemlängtan, om att
vara tillsammans och att vara
ensam, om att springa mot något
eller springa ifrån.
Black Forest är skogen som
en måste ta sig igenom för att
komma till sitt mål. Vem väljer att
stanna kvar, vem väljer att gå
vidare?

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

4
dec

Foto: Senay Berhe

Lyssna i tystnaden:

Drone

Tis 4 dec, 19:00, Sagateatern

DANS
Koreografen Erik Linghede
fortsätter sitt experimentella
utforskande av koreografi där
dans möter tankar om ny teknologi. I Drone jobbar han med
vad han kallar människans
koreografi. Vad är det som
styr våra tankar och känslor?
Vad är det som skapar fiktion
och verklighet?
Drone är bruset som finns i
tystnaden och hur vi människor
kan mötas där.

Koreograf: Erik Linghede
Komposition: Eric Sjögren
Ljus: Mira Svanberg
Medverkande: Yared Cederlund,
Katrine Johansen, Robin Sundberg och
Bambam Frost
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

”I love acting.
It is so much more
real than life.”
– Oscar Wilde

Drone är också en metafor för
samhällsmedborgaren som en
förarlös maskin.
En sinnesupplevelse med fyra
dansare om vår förmåga att
röra oss mellan fiktion och
verklighet.

Samarbetspartners

Sponsor

En föreställning där du inte
måste förstå.
Drone är ett tillstånd.

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

medlemsko

rt

verige
scenpass s

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

