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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,  
tel: 013-12 88 73. I samband med föreställningarna säljs biljetter på Saga 
från klockan 18.00 - så länge det finns biljetter. Köpta biljetter återlöses ej. 

Adresser: 
Sagateatern  Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget,  
 tel: 013-20 53 62 (en timme före föreställning)
Skådebanan  Drottninggatan 40

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 vårens båda  
dansföreställningar och bara betala för en. Biljetterna säljs av Skådebanan.

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

Vårens teater & 
dans i Linköping  
– en snabbtitt:

En komisk depression

TORSDAG
3 mar

TISDAG
9 feb

TISDAG
16 feb

Var är mitt hem? / Sitaraha The knowledge

Kärleken, döden och  
en slät kopp kaffe

En druva i solen
(OBS! Med buss till Motala)

Klipp ur och spara!

FREDAG
18 mar

ONSDAG
23 mar

Tigern

TISDAG
26 apr

TISDAG
8 mar 

Männen med rosa triangel

ONSDAG
30 mar

Scener ur ett äktenskap

TISDAG
12 apr

Fragment

”Fan må vara 
teaterdirektör” 

August Blanche

32



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!

Årsmöte 9/2 – vårens program och en 
föreställning om längtan, tango & kaffe  

KARIL – kulturarrangörer i Linköping 
– en av landets 230 riksteaterföreningar

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, Linköpings Symfoniorkester 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, 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.

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, fram till årsmötet, 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.

Den 9 februari klockan 17.30 håller KARIL sitt årsmöte för medlemmar på Sagateatern. 
Som medlem får du en kallelse. Vårens program presenteras och du bjuds även på en 
musikföreställning med titeln Kärleken, döden och en slät kopp kaffe. Läs mera på sidan 6.  
På mötet bjuds du även på fika. Varmt välkommen!

Du som inte är medlem i KARIL är välkommen till föreställningen Kärleken, döden och en slät 
kopp kaffe klockan 19.00 den 9 februari. 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 landet.

Anna Pettersson: Det var en mycket fin upplevelse för mig att spela 
Fröken Julie på Sagateatern i Linköping. Teaterföreningen KARIL 
hade gjort ett gediget arbete med marknadsföring, organisation och 
praktiska möjligheter som skapade mycket bra förutsättningar för ett 
utbyte mellan scen och salong. Det är imponerande och inspirerande 
att möta ett sådant starkt engagemang för scenkonsten i Sverige.

DN:s kulturprisvinnare om KARIL och Sagateatern:

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis 

Niklas Fransson och Sara Lindh  
– två fullblodsproffs.

Så blir du medlem  
– se sista sidan!
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Denna ständigt aktuella klassiker har vunnit sex Tony Awards 

som både pjäs och musikal. Läs mera om föreställningen som 

ges den 23 mars på sidan 9. KARIL bjuder på bussresan.  

Vi har 50 platser. Först till kvarn gäller. Biljetter kan köpas hos 

Skådebanan och via www.tickster.com senast den 18 mars. 

Bussen till Motala Convention Centre (Folkets Hus) avgår från 

Fjärrbussterminalen kl 17.30. Föreställningen börjar klockan 

19.00 och är 2 timmar och 40 minuter lång.

Möjlighet finns att förbeställa vin/öl och räksmörgås till  
priset av 125 kr. Fika med bröd kan du också beställa.  

Ring 0141-480 50. Uppge KARIL så finns din beställning  

på bordet i pausen. Betalar gör du före föreställningen.

Linköping - Motala 
– Bussresa för KARIL:s medlemmar

Köp biljett senast 18/3 
för gratisbuss till 
Nordenpremiären av 
Broadwayklassikern  
”En druva i solen”

Drömmar till musik: 

Kärleken, 
döden och en 
slät kopp kaffe

Om längtan, tango, kaffe och 
om att dö lite. Föreställningen 
innehåller berättelser och reflektio-
ner ur livet. Texterna handlar om 
stora och små drömmar, som att 
hitta kärleken eller rymma med ett 
tåg till Paris, bli en bättre förälder 
eller att få spränga ett berg, att 
hitta någon att dansa tango med 
eller bara vara god.

Och ibland orkar man vara 
god, ge en slant till en tiggare, 
vara en klok förälder, och lyckas 

mot alla odds glädjas åt det lilla. 
Men lika ofta fastnar man framför 
tv:n och orkar inte ens resa sig ur 
fåtöljen. Men man fortsätter alltid 
att drömma. 

”Kärleken, döden och en slät kopp 
kaffe” är humoristisk, tröstande och 
en kärleksfull hyllning till livet. 

Publikröster:
”En helt fantastisk kväll på alla sätt”
”Vilka röster dom har… Dom kom-
pletterar varandra…”

Tis 9 feb, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Sara Lindh och Niklas 
Fransson
Texter/Sånger: Tom Waits, Elvis Presley, 
Dolly Parton och Kristina Lugn
Producent: Lindh-Ahrnbom AB
Produktion: Sara Lindh
Speltid: 1 tim.

Foto: Daniel Bexell

Biljetter: Medlemmar gratis, övriga/familjemedlemmar 150/80 kr. 
Priset inkluderar Scenpass och 1 års medlemskap i KARIL

9
feb

Sverigepremiär med  
Nour on tour:

En komisk 
depression

Art of Spectra: 

Fragment

Föreställningen handlar om  
när jag var ledsnast i världen. 
Året var 2012 och jag skickade 
4 000 fylle-sms i veckan. 
Mamma flyttade till Dubai och 
jag köpte en katt. Jag drog hem 
olika snygga människor och 
lekte flickvän några dagar och 
sen ringde jag aldrig igen. Jag 
var ett as! Men ett roligt as. Alla 
blev kära i mig. Men det hjälpte 
inte. Det enda som gjorde mig 
lite glad var naturfilm och O´boy. 
Och Jalmert (katten), säger Nour. 

Kvällen inleds av geniala  
komikern Moa Svan. Hon har 
arbetat som programledare för 
bland annat Kunskapskanalen, 
P3 och Utbildningsradion. 

Nour El Refai slog igenom med 
sitt eget dolda-kameran-liknande 
humorprogram Raj Raj på TV4. 
Hon har sedan dess medverkat 
som programledare och skåde-
spelare i en rad tv-, radio- och 
teaterproduktioner.

Fysiska fragment i  
blixtbelysning!

Fragment syftar på minnen som 
ofta dröjer kvar just som skärvor, 
glimtar, utsnitt. Tre dansare 
tolkar Peter Svenzons koreografi 
och musik i Robert Jadenfelts 
intrikata ljuskomposition. Ljuset 
glider över dansarna och be-
lyser glimtvis, så som minnets 
fragment kan lysa till – brutala 
och obehagliga, såväl som 
dröjande eftertänksamma.

Peter Svenzon har arbetat med 
dans i teateruppsättningar och 
musikaler. Han har en bakgrund 
i street dance och hans stil och 
språk i Fragment är snabbt, 
våldsamt och tvingande. 
Verket bygger på autentiska 
minnen och innehåller en del 
text, som inte är helt enkel att 
uppfatta. Dansarna inneslutna i 
musiken och det suggestiva ljus-
rummet räcker ett gott stycke och 
blir den minnesbild som stannar 
hos betraktaren.

3
mar

Tis 16 feb, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Nour El Refai och Moa Svan
Upphovspersoner: Nour El Refai och  
Moa Svan
Regi: Camilla van der Meer Söderberg
Ljus: Jenny Larsson
Produktion: Riksteatern
Speltid: 2 tim. inkl. paus

Tor 3 mars, 19.00, Sagateatern
Dansare: Zacharias Blad, Ulriqa Fernqvist, 
Joakim Envik Karlsson
Koreografi/musik: Peter Svenzon
Ljusdesign: Robert Jadenfelt
Kostym: Donky produktion
Grafiskt arbete, bildkonst och video:  
Josef Atlestam, Joakim Envik Karlsson  
från Foxhound
Speltid: 40 min.

Foto: Anna Huerta Foto: Mats Lindgren

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

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

16
feb

DANS
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Var är mitt hem? Hur känns det 
att vara stämplad som en illegal 
människa? Hur lätt är det  
egentligen att starta ett nytt liv  
i ett nytt land? 

I denna gripande monolog 
berättar skådespelaren Danjin 
Malinovic om hur hans lyckliga 
uppväxt i det forna Jugoslavien 
fick ett brutalt slut när inbördes-
kriget bröt ut. ”Borde ges i alla 
vallokaler”, Aftonbladet

PAUS

Sitaraha - afghanskt gästspel. 
Vi får möta Halima, som ska  
stenas för att ha blivit våldtagen 
av sin styvson, Gul Belgum som 
har förlorat sin familj i kriget 
1892 och Sara som lever i 
1980-talets brutala inbördeskrig. 

Genom dessa tre kvinnoöden 
berättas ett vackert sammanvävt 
vittnesmål. Varvat med skratt och 
glädje får vi ta del av kvinno-
historia i Afghanistan.

Ett koreograferat föredrag med 
en av våra mest hyllade scen-
konstnärer som fått stort internatio-
nellt genombrott de senaste åren. 
Gunilla Heilborn är koreograf 
och filmskapare. 

Med sin lågmälda filosofiska stil 
lockar hon en månghövdad  
publik långt utanför landets 
gränser. Hennes verk präglas av 
stillsam humor, melankoli, filmisk 
tajming och skeva melodier.

Koreografen och filmskaparen 
Gunilla Heilborn har inspirerats av 
Nobelprisvinnarna i medicin och 
gett sig ut på en resa i minnets 
och navigationens utmarker.  
Hon åkte till London för att förstå 
hur taxichaufförerna gör för att 
minnas alla gator i huvudstaden. 
Sina insamlade lärdomar  
presenterar hon i ett faktaspäckat 
och humoristiskt föredrag.

”Roande och intelligent. Gunilla 
Heilborn i sitt absoluta esse.” 
Örjan Abrahamsson, DN

Tis 8 mars, 19.00, Sagateatern 
Var är mitt hem?
Medverkande/Manus: Danjin Malinovic
Regi: Michael Cocke. Speltid: 1 tim. 30 min.
Sitaraha – Stjärnorna
Medverkande/Manus: Monirah Hashimi
Regi: Lars Persson Rörelse: Susanne 
Berggren. Språk: engelska & dari – textat 
till svenska. Översättning: Banafshe Hejazi, 
Tina Bergenbrink. Speltid: 1 tim.

Fre 18 mars, 19.00, Sagateatern 
Medverkande: Gunilla Heilborn
Text/iscensättning: Gunilla Heilborn
Bilder/objekt/kläder: Katarina Wiklund
Musik: Kim Hiorthøy
Video: Mårten Nilsson
Ljus: Miriam Helleday
Ljud: Axel Norén
Produktionsledare: Tove Dahlblom
Producent: Åsa Edgren/Loco World
Speltid: 1 tim. 15 min.

Dubbelföreställning: 

Var är mitt 
hem? 
& Sitaraha

Performance lecture: 

The Knowledge

8
mar

18
mar

Foto: Anna Huerta / Mustafa Hashimi Foto: Lina Alriksson

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

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

OM DANS

Verklighetsbaserad och hög-
aktuell berättelse om förföljelse, 
överlevnad, hopp och kärlek som 
homosexuell i nazisternas koncen-
trationsläger där de homosexuella 
befann sig lägst i hierarkin, var 
lovligt byte för alla och fick de 
hårdaste arbetsuppgifterna. 

En föreställning om ett då och  
ett nu, och om hur glömska  
skapar paralleller till vår samtid.

Pjäsen är baserad på boken 
”Männen med rosa triangel” av 
Heinz Heger. En verklighetsupp-
levd vittneskildring om Josef Kohut 
som gavs ut först 1972. Fram till 
dess hade ingen av de förföljda 
homosexuella vågat vittna om sina 
erfarenheter i koncentrationsläger, 
av rädsla för det dubbla stigmat 
som skulle infinna sig, eftersom 
de fortfarande föraktades och 
klassades som brottslingar under 
efterkrigstiden.

Ons 30 mar, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Mattias Brunn och Marcus 
Baldemar
Dans/Koreografi: Marcus Baldemar
Manus: Mattias Brunn, Daniel Åkerström-
Steen, Marcus Baldemar, Mårten 
Andersson
Produktion: Riksteatern i samarbete med 
RFSL och Forum för levande historia
Speltid: 1 tim. 15 min.

Vittnesskildring: 

Männen med 
rosa triangel

30
mar

Foto: Urban Jörén

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

Broadwayklassiker:

En druva i 
solen

Broadwayklassiker om familjen 
Youngers dröm om ett bättre liv. 
USA är i förändring, medborgar-
rättskampen har nyss inletts och 
nya möjligheter verkar dyka 
upp. Men det visar sig att  
orättvisorna består.
 
”En druva i solen” är ständigt 
aktuell. Pjäsen har vunnit sex 
Tony Awards som både pjäs 
och musikal. Pjäsens titel är 
hämtad ur Langston Hughes dikt 
Harlem:”What happens to a 

dream deferred? Does it dry up 
like a raisin in the sun?”

Författaren Lorraine Hansberry 
var 26 år när hon skrev A Raisin 
in the Sun. Med den blev hon 
den yngsta författare och första 
svarta kvinna som fick en pjäs 
uppsatt på Broadway (1959). 
Lorraine Hansberry inspirerade 
Nina Simone att skriva sången 
”To be young, gifted and 
black”.

Ons 23 mars, 19.00, OBS! Motala
Medverkande: Kayode Kayo Shekoni, 
David Lenneman, Anna Thiam, Måns 
Clausen, Carl Jacobson, John-Alexander 
Eriksson, Adam Högblom, Asha Ali
Regi: Josette Bushell-Mingo
Manus: Lorraine Hansberry
Översättning: Lisbeth Grönlund
Scenografi/Kostym: Lotta Nilsson
Ljus: Peter Stockhaus
Producent: Riksteatern
Speltid: 2 tim. 40 min. inkl. paus

Foto: Urban Jörén23
mar

Biljetter: Scenpass: 245 kr, ordinarie: 295 kr. Läs om bussresan till 
Motala på sidan 6.
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Drömmar till musik, en komisk  
depression, fragmentariska minnen,  
tre kvinnoöden, illegal flykt, koreograferat 
föredrag, Broadwayklassiker,  
koncentrationslägerfasor, en tiger på 
rymmen och scener ur ett äktenskap

KARIL – teaterföreningen  för den  
som vill uppleva

SponsorSamarbetspartners

VÅREN 2016 BJUDER PÅ:

En helt vanlig stad i Europa. 
Mellanstor med ett historiskt 
centrum, med ett medeltida torg, 
uteserveringar, duvor, förbipasse-
rande, turister, hemlösa… en helt 
normal stad där allt går sin gilla 
gång när det plötsligt en dag 
inträffar något onormalt. En tiger 
rymmer från djurparken. 

Av denna verkliga händelse, då 
en sibirisk tiger skapade kaos i 
en europeisk stad, skapar den 
hyllade rumänska dramatikern 

Gianina Carbunariu en rapp, 
lekfull och politisk berättelse om 
vår samtid.

Humoristiskt, ömsint och skarpt 
berättar Tigern om hur osäker-
heten inför framtiden förändrar 
våra attityder och förhållningssätt 
till människorna runt omkring oss.

”Föreställningen är också så 
rörande och så vacker och  
passar i stort sett alla åldrar”
Kulturnytt, Sveriges radio P1.

Tis 26 apr, 19.00, Sagateatern
Medverkande: David Fukamachi 
Regnfors, Fredrik Gunnarson, Anders 
Hambraeus, Åsa Persson, Jonas Sjöqvist
Regi: Sofia Jupither
Manus: Gianina Carbunariu
Översättning: Inger Johansson
Scenografi: Erlend Birkeland
Kostym: Maria Geber
Ljus: Ellen Ruge
Produktion: Jupither Josephsson Theatre 
Company i samarbete med Riksteatern m fl.
Speltid: 1 tim. 20 min.

Främmande är 
skrämmande:

Tigern

Foto: Urban JörénFoto: Bengt Alm

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

26
apr

När Johan och Marianne gjorde 
entré i tv-rutan 1973 stannande 
Sverige, över 3,5 miljoner  
svenskar följde äktenskapsdramat 
och folk skilde sig som aldrig förr.

”Nästan 50 år har gått sedan 
Bergman skrev sitt manus. Det sätt 
på vilket vi gestaltar genus och 
självbilder har förändrats radikalt. 
Eller pågår samma gamla köns-
maskerad? Via annan rekvisita? 
Scener ur ett äktenskap tål sanner-
ligen att skrattas åt men ställer 

också en hel del aktuella frågor. 
Den nu aktuella iscensättningen 
är ett skrattpiller från början till 
slut.” Lars Ring, SvD

”I Löfgrens smarta iscensättning 
och Anna Lyons och Mattias  
Redbos animerade relations-
uppgörelse uppstår inte en död 
sekund. Denna improvisation på 
”Scener ur ett äktenskap” susar 
som en sprakande raket mot 
scenhöstens gråmulna himmel.” 
Pia Huss, DN

Tis 12 apr, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Anna Lyons och Mattias 
Redbo
Regi & bearbetning: Franciska Löfgren
Manus: Ingmar Bergman
Produktion: Stiftelsen Ingmar Bergman
Speltid: 1 tim. 30 min.

Bergman – inget är 
sig likt:

Scener ur ett 
äktenskap

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

12
apr

ˇ

ˇ
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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 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. Vill du också bli mer 
delaktig och påverka kulturutbudet i Linköping – kontakta någon i KARIL:s styrelse.

Vi ses på teatern! 

För levande scenkonst  
– 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

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


