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TEATER & DANS I LINKÖPING

VÅREN 2020

Vårens teater & dans i Linköping
– en snabbtitt:
ONSDAG

5 feb

TISDAG

11 feb

Så sant som det är sagt
TISDAG

17 mar

Domedagen™ – en
trallvänlig talkshow

TORSDAG

Bye bye bror
SÖNDAG

5 apr

FAUNA
(OBS buss till Mjölby)

TISDAG

13 feb

25 feb

Tension
LÖRDAG

25 apr

Pappa, make och
krigsförbrytare
TISDAG

28 apr

Kartan över oss
(OBS Skådebanan)

Bättre folk

”Teaterpubliken vill drömma, men under den drömmen bör den
absolut inte sova.” – Jean-Louise Barrault
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Klipp ur och spara!

Biljettförsäljning
Biljetter till föreställningarna på Saga kan köpas via www.tickster.com (där du betalar och själv
skriver ut din biljett) eller via mailen biljetter@riksteaternlinkoping.se (där du kan få biljetterna
hemskickade eller hämta ut dem på Saga när du betalat via bankgiro eller Swish). I samband med
föreställningarna säljs biljetter även på plats från kl 18:00 – så länge det finns biljetter. Vid köp i dessa
kanaler är priserna:
Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 175 kr.
Föreställningen Domedagen är dock lite dyrare, vilket betyder:
Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 220 kr.

Adresser:
Sagateatern:
Borgmästaregatan 9,
intill Stora Torget
(bemannat en timme
före föreställning).
Skådebanan:
Drottninggatan 40,
tel: 013-12 88 73

Biljetter kan även köpas på Skådebanan (tis kl 11:00-18:00 och ons-fre kl 11:00-15:30).
Observera att vid köp på Skådebanan gäller från och med hösten 2019 en ny modell för provision
och en extra serviceavgift, vilket betyder att biljettköparna betalar ca 25 % högre pris än vad som
gäller enligt ovan.
Köpta biljetter återlöses ej. Inga insläpp efter föreställningsstart.

Erbjudanden
Välj biljetter till fyra olika föreställningar ur vårens utbud och betala för tre (den billigaste är gratis).
Vi erbjuder även en mängdrabatt där fem biljetter ger tio procents rabatt och tio biljetter eller
fler ger tjugo procents rabatt, helt oavsett föreställning. Rabattbiljetter beställs via mail till
rabatt@riksteaternlinkoping.se. Beställningen konfirmeras med svarsmail. Rabattbiljetterna
betalas och levereras/hämtas enligt överenskommelse.
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Onsdag 5 februari – Årsmöte, fika
och berättarteater
Kära publik, äntligen har Sagateatern öppnat igen efter renoveringsarbetet och
vi ser fram emot en spännande vårsäsong tillsammans med er! Nu när både
säsongsupplägg och programformat återgår till den form vi är vana vid, vill vi
påminna om att Riksteaterföreningen KARIL numera heter Riksteatern Linköping.
Namnet må vara nytt men ambitionen att ta den bästa scenkonsten till vår stad
och vår fantastiska publik är fortsatt densamma!
Onsdag 5 februari kl 17:00 håller Riksteatern Linköping årsmöte på
Sagateatern. Du som är medlem får en kallelse. Efter årsmöte och presentation
av vårens repertoar blir det så klart fika och därefter ser vi Maria Arnadottirs
föreställning Så sant som det är sagt. Föreställningen börjar kl 19:00 och är
gratis för medlemmar, läs mer om den på sidan 6. Varmt välkommen!
Foto: Pall Solnes

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis
Du som inte är medlem i Riksteatern Linköping är välkommen till föreställningen Så sant som det är
sagt den 5 februari klockan 19:00. Som icke-medlem betalar du 160 kronor och då ingår Scenpass
samt ett års medlemskap i Riksteatern Linköping, vilket ger rabatt på alla våra föreställningar plus
rabatter på mängder av andra teatrar i hela landet.

medlemsko

rt

Så blir du medlem
– se sista sidan!
erige
scenpass sv
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Riksteatern Linköping – en av över
230 riksteaterföreningar
Riksteatern Linköping är en av drygt 230 teaterföreningar som äger
Riksteatern. Föreningen bildades 1998 och har ca 550 medlemmar. Riksteatern
Linköping drivs på ideell grund och verksamheten har stöd av Kultur- och
fritidsnämnden i Linköpings kommun. Föreningen samarbetar med Östgötateatern,
ung scen/öst, Linköping Konsert & Kongress, Linköpings universitet, Dansnät
Sverige, Dans i Öst/Region Östergötland och Skådebanan.
Medlemskap i Riksteatern Linköping 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 konsertserierna
Kort- och Förstklassiker med Norrköpings Symfoniorkester i Crusellhallen på
Linköping Konsert & Kongress.
Riksteatern Linköping arrangerar ca 15 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 3000 åskådare.
Riksteatern Linköpings styrelse har åtta medlemmar. Ordförande är Erik Malmberg
och repertoaransvarig är Ulrika Reinholdsson. Se även www.riksteaternlinkoping.se.
Riksteatern Linköping ingår som en av tolv lokalföreningar i Riksteatern Östergötland.
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 boende på fyra biljetter per
säsong till utvalda föreställningar
hos Riksteatern Linköping.
Väl mött!
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5
feb

Foto: Pall Solnes

Berättarkonst:

11
feb

Så sant som
det är sagt

Foto: Paul Edwards
Bild: Johanna Kallin

Om identitet och livsval:

Bye bye bror

Tis 11 feb, 19:00, Sagateatern

Dramatiker, regi och koreografi: Ulf Stenberg
och Emil Rosén Adsten
Medverkande: Robin Stegmar och
Alexander Abdallah
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 2 tim, ingen paus
Publiksamtal efter föreställningen

Ons 5 feb, 19:00, Sagateatern
Medverkande: Maria Arnadottir
Produktion: Maria Arnadottir
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Så sant som det är sagt är
nyskapande berättarteater
som genom både komik,
allvar och eftertanke framförs i
direkt kontakt och dialog med
publiken. Föreställningen väver
ihop berättelser av ytterst olika
härkomst och innebörd, som alla
handlar om vårt förhållande till
sanning och lögn.
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Med sitt livfulla dramatiserande
av historier, skrönor och kåserier
bjuder Maria Arnadottir in till
en spännande berättarvärld i
gränslandet mellan fantasi och
verklighet, mellan sanning och
lögn, mellan fakta och fiktion.

Biljetter: Gratis för medlemmar. Övriga/familjemedlemmar: 160/80 kr.
Priset inkluderar Scenpass och ett års medlemskap i Riksteatern Linköping.

En vittnesmålsbaserad
föreställning om kriminalitet,
machokultur och vägen därifrån.
Manligheten så som vi känner
den är under förändring. Efter år
av eskalerande våld, skjutningar
och mord är det många som vill
hoppa av den kriminella banan
och ta sig bort från gängen.
Föreställningen lyfter fram män
som försöker hålla isär två olika
verkligheter. Publiken får här en

inblick i vardagen i en kriminell
miljö och insikt om vad det faktiskt
innebär att lämna densamma,
samt vad den nya verkligheten
kräver av en.
Bye bye bror är ett samarbete
mellan Riksteatern och Teater
Fryshuset. Efter föreställningen
följer ett publiksamtal.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 175 kr. (Se sid 3 om köp på Skådebanan)

13
feb

Foto: Carl Thorborg

Tänjer på fysikens lagar:

25
feb

Tension

Tis 25 feb, 19:00, Sagateatern

Koreografi, idé och regi: Peter Svenzon
Kompositör: Peter Svenzon
Dansare: David Lagerqvist, Ulriqa
Fernqvist, Sophie Flannery Prune Vergères,
Harland Rust och Evan Schwarz
Produktion: Art of Spectra
Turnerar med Dansnät Sverige våren 2020
Speltid: ca 50 min, ingen paus

Peter Svenzon har skapat
närmare 40 dansverk
sedan han startade Art of
Spectra 1998. Hans verk
karaktäriseras av starka fysiska
och mångfacetterade uttryck
och dyker ner i de stora och
svåra frågorna som präglar vår
samtid.
Presenteras med stöd av
Region Östergötland,
Kulturrådet och
Linköpings kommun.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 175 kr. (Se sid 3 om köp på Skådebanan)

Hur är det möjligt?

Pappa,
make och
krigsförbrytare

Tors 13 feb, 19:00, Sagateatern

Vad händer när vi begränsas
av våra rum? När våra
kroppar laddas med energi
och spänning i förhållande
till varandra? Hur upplever vi
förhållandet mellan rummet
och kroppen på ett rent fysiskt
plan eller ur ett filosofiskt
perspektiv? Vad händer med
det förhållandet i ett socialt och
politiskt sammanhang? Hur ser
konflikten ut mellan det fysiska
och psykiska – finns den?

Foto: Sören Vilks

Av: Danjin Malinovic
Regi: Michael Cocke
Scenografi och kostym: Katrin Brännström
 
Musik: Fikret Cesmeli
Medverkande: Danjin Malinovic och
 
Fikret Cesmeli
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

Efter succén Var är mitt hem?
är Danjin Malinovic tillbaka
med ett nyskrivet drama baserat
på intervjuer med en man dömd
för krigsförbrytelser i forna
Jugoslavien.
Innan kriget hade han allt. Han
hade en fru och en dotter som
han älskade och skämde bort,
han hade vänner och ett jobb.
Allt förändrades 1992 när
oroligheterna började i landet.

På dagarna spelade han basket
på gården med sin dotter, tog
hand om trädgården och
lagade mat. Men på kvällarna
åkte han iväg med en
paramilitär grupp och brände
ner byar, mördade och begick
våldtäkter.
Detta är historien om hur en
vanlig familjefar på grund av
speciella omständigheter byter
liv och begår fruktansvärda
brott. Hur kunde det bli så?

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 175 kr. (Se sid 3 om köp på Skådebanan)
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17
mar

Foto: Jeanette Andersson
Retusch: Preben Carlsson

De är tillbaka!

Domedagen™ –
en trallvänlig
talkshow
Tis 17 mars, 19:00, Sagateatern

Medverkande: Martin Emtenäs, Birgitta
Henriksson och Stefan Sundström
Text och musik: Martin Emtenäs och
Stefan Sundström
Regi: Joakim Rindå och Gustav Tegby
Dramaturgi: Gustav Tegby
Scenografi och kostym: Johanna Mårtensson
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 2 tim, ingen paus

Naturskildraren Martin
Emtenäs och den legendariske
musikern Stefan Sundström
är tillbaka med uppföljaren
till succén Vi som bor här
från 2017.
Precis som senast har de
sällskap på scen av pianisten
Birgitta Henriksson. Martin
och Stefan rör sig lekfullt och
underfundigt mellan fakta och
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filosofi, vetenskap och humor för
att undersöka vad som hänt på
sistone – på klotet och helt nära
där vi bor.
Med ödet i händerna och
hela världen på våra axlar möts
vi i händelsernas centrum vid
avgrundens rand. Det blir en
rolig och mysig kväll med bland
annat matjord, mikrober och
massor av musik.

Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, under 21 år: 100 kr,
student/Skådebanan: 220 kr. (Se sid 3 om köp på Skådebanan)

Bussresa till FAUNA
i Mjölby 5/4
Söndagen 5 april kl 18:00 visas föreställningen FAUNA på
Mjölby Kulturscen. Missa inte detta finfina tillfälle att uppleva
spännande samtida cirkus i världsklass! Föreställningen är
ca 1 timme lång (ingen paus). Läs mer om FAUNA på
sidan 9 här intill.
Biljetter kan köpas på www.tickster.com, via mail till
biljetter@riksteaternlinkoping.se samt på Skådebanan.
Riksteatern Östergötland bjuder på bussresan till Mjölby.
Avgångstiden är inte fastställd när detta program går i tryck,
se vår hemsida www.riksteaternlinkoping.se för mer information.

5
apr

Foto: Einar Kling Odencrants

Akrobatik och livemusik:

25
apr

FAUNA

Lör 25 april, 15:00,
hörlursvandring som utgår från
Skådebanan (OBS)
Medverkande: Vandringsdrama med
dig själv i huvudrollen
Konstnärligt koncept och manus:
Lisa Färnström och Joakim Rindå
Komposition och ljuddesign:
Hampus Norén
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim 30 min

Medverkande: Akrobaterna Arthur
Parsons, Matthew Pasquet, Imogen Huzel,
Rhiannon Cave-Walker, Enni-Maria Lymi
och musikern Geordie Little
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 1 tim, ingen paus

Fauna ramas in av ett
ljudlandskap som framförs

live på scen av australiensiske
musikern Geordie Little.
De fem cirkusartisterna har
bakgrund i kända kompanier
som Gravity & Other Myths,
NoFit State Circus, Seven
Fingers och Poivre Rose.
Fauna turnerar världen runt
och har prisats på bland annat
Adelaide Fringe och Edinburgh
Festival Fringe.

Biljetter:  Scenpass:  200 kr, ordinarie:  250 kr, under 25 år: 120 kr. Läs mer
om bussresan till Mjölby på sid 8. (Se sid 3 om köp på Skådebanan)

Upptäcktsfärd:

Kartan över
oss

Sön 5 april, 18:00, Mjölby
Kulturscen (OBS)

Med cirkusteknik i världsklass
väcker Fauna liv i livet självt.
Poetiskt förkroppsligar de ett
eget universum med den samtida
cirkusens språk. Det blir ett
rituellt och fängslande spel kring
djuriska krafter där aggression,
konkurrens, humor och lekfullhet
driver rörelserna framåt.

Foto: Michael Mroczek

Tiden är inne, platsen är här.
Stormarna rider oss och den inre
kompassnålen snurrar. Har vi
gått vilse eller är vi på väg att
hitta rätt? En konstant ström av
röster kivas om ifall vi närmar
oss Jordens kant eller redan
trillat över den. En kamp om
redan existerande kartor. Kanske
behöver vi en ny?

Kartan över oss är en
existentiell hörlursvandring
genom det inre landskap som
uppstår när vi försöker tänka
på framtiden. Genom att gå till
olika offentliga platser på den
egna orten växer kartan och
berättelsen. Du väljer själv väg.
Spelplatsen är din hemort, där vi
tillsammans ritar kartan över oss.

För första gången bjuder
Riksteatern in till en GPSprogrammerad ljudpromenad i
landsomfattande format.

Verket upplevs genom din egen
mobil och egna lurar. Mobilen
behöver ha tillgång till internet
och GPS.

Biljetter: Gratis. Riksteatern Linköping bjuder på fika.
Anmäl dig på kartanoveross@riksteaternlinkoping.se
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Foto: Johan Gunseus

Ulrika Reinholdsson och Lars Winnerbäck
vid utdelandet av Nyponet 2019.
Foto: Christel Valsinger

28
apr

Nypremiär!

Bättre folk

Tis 28 april, 19:00, Sagateatern

Koncept/koreografi: Hagar Malin Hellkvist
Sellén
Scenografi/ljusdesign: Erik Westerlund
Dans: Sophie Augot, Pernille Holden,
Marianne Kjærsund och Heidi Lehtoranta
Produktion: MHS
Turnerar med Dansnät Sverige våren 2020
Speltid: ca 1 tim 20 min, inkl paus

Koreografen Hagar Malin
Hellkvist Sellén/MHS är en
tongivande feministisk röst inom
svensk scenkonst och denna
dansföreställning är en modern
klassiker; lika aktuell idag som
när den först hade premiär på
Norrlandsoperan 2006.
Bättre folk har sin utgångspunkt
i det gränsland där mänskliga
värderingar förhandlas. Vad
är egentligen möjligt, vad är

omöjligt – och var går gränsen
mellan dessa två?
Kvällens föreställning förhåller
sig till estetik som maktutövning,
normativa genusframställningar,
kroppens funktion och dess
värde i samtiden. Alltsammans
till monsterhits från tidigt 90-tal.
Presenteras med stöd av
Region Östergötland,
Kulturrådet och
Linköpings kommun.

Nyponpriset 2019
Det har hunnit gå ett tag men styrelsen vill ändå passa på att
uppmärksamma och varmt gratulera vår repertoaransvariga
Ulrika Reinholdsson som tilldelades Nyponpriset 2019.
Priset är instiftat av Lars Winnerbäck och delas årligen ut till
eldsjälar som berikar kulturlivet i Linköping. Vi är glada och
stolta över att ha en sådan förträfflig styrelsekollega och vi
går tillsammans framåt med extra mycket energi efter detta.
Stort grattis Ulrika!
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Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr, student/
Skådebanan: 175 kr. (Se sid 3 om köp på Skådebanan)

VÅREN 2020 INNEHÅLLER:
Sanningar och lögner, brott och straff,
domedagsshow, hisnande nycirkus och
en existentiell hörlursvandring ...
Kom och upplev inspirerande scenkonst
tillsammans med Riksteatern Linköping!
Samarbetspartners

Sponsor
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Levande scenkonst för alla
– välkommen som medlem!

medlemsko

Som medlem i Riksteatern Linköping får du medlemskortet Scenpass Sverige. Medlemskapet kostar
160 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
Riksteatern Linköpings hemsida www.riksteaternlinkoping.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.

rt

verige
scenpass s

Många av Riksteatern Linköpings medlemmar är aktiva med exempelvis marknadsföring.
Vill du också bli mer delaktig och påverka kulturutbudet i Linköping – kontakta någon i styrelsen.
Vi ses på teatern!

Ja, jag vill bli medlem i Riksteatern Linköping och få Scenpass Sverige som ger mig
mängder av rabatter landet runt!

PLATS
FÖR PORTO

Namn:
Född (år mån dag): 				
Adress:
Postnr och ort:
E-post:					Telnr:
Jag samtycker till att ovanstående uppgifter kommer att sparas i Riksteaterns medlemsregister; för utskick av medlemsinformation
(även från samarbetspartners i Scenpass Sverige).

Ort och datum:
Namnteckning:

Riksteatern Linköping
c/o Gunnar Eriksson
Kullagatan 6
582 26 LINKÖPING

