I rampljuset

TEATER & DANS I LINKÖPING

HÖSTEN 2020

Höstens teater & dans i Linköping
– en snabbtitt:
TISDAG

LÖRDAG

15 sep

19 sep

Ájttega - Förfäderna
ONSDAG

7 okt

Kartan över oss
(OBS Skådebanan)

TISDAG

6 okt

The Quest

TAHA

TISDAG

ONSDAG

Trollkarlen från Chicago

Kurage
(OBS Kårhuset Kollektivet)

13 okt

Me Youl

TISDAG

22 sep

21 okt

TISDAG

10 nov

Mammorna

”Teater är det viktigaste i världen för där visar man folk hur de kunde vara,
och vad de längtar efter att vara fast de inte törs, och hur de är.” – Tove Jansson
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Klipp ur och spara!

Inget medlemsmöte, enbart 50 i publiken
och biljetter i Bengans skivbutik
Kära publik, förra året renoverades Sagateatern och av det skälet blev höstsäsongen 2019 kort, med få föreställningar.
Sedan kom våren och med den Coronapandemin. Säsongen fick hastigt avslutas i mars, med, intressant nog, föreställningen
Domedagen. Därmed blev även vårsäsongen kort, med få föreställningar.
Nu är det höst och Coronapandemin fortsätter. Läget är väsentligt bättre än det var i april-maj, men Folkhälsomyndighetens
råd och restriktioner ligger fortsatt fast. Osäkerheten inför hösten är stor. I bästa fall kan vi genomföra alla våra åtta
föreställningar, även om vi måste begränsa publiken till 50 personer. Men läget kan försämras och kanske tvingas vi även
denna säsong ställa in föreställningar. Vi försöker dock bidra till en återgång till mer normala förhållanden genom att
planera för en vanlig höst med åtta föreställningar; sedan får vi se hur det blir. Dock, några viktiga saker:
• Vi ställer in höstens medlemsmöte, eftersom vi inte vill begränsa det antal medlemmar som får se föreställningen gratis.
• Vi prioriterar våra medlemmar när det gäller information. Vi kommunicerar i första hand genom riktad
medlemsinformation tillsammans med löpande uppdateringar på vår hemsida och vår Facebooksida. Detta ökar era
möjligheter att komma åt de 50 biljetterna till respektive föreställning.
• Skynda er att köpa biljetter, det finns som sagt endast 50 biljetter till respektive föreställning.
• Skådebanan vill inte längre sälja våra biljetter så nytt försäljningsställe är Bengans skivbutik på Nygatan 31. Som vanligt
kan man också köpa biljetter på Tickster eller via biljettlänken biljetter@riksteaternlinkoping.se
• Vi följer förstås Folkhälsomyndighetens alla råd och rekommendationer. När ni kommer till teatern är den Coronasäkrad
i meningen att publikplatserna är markerade för att skapa distans, samtidigt som vi kömarkerar vid de båda
insläppsdörrarna. Det kommer även att finnas handsprit att tillgå.
• Vi gör mailutskick när det kommer ny information om föreställningarna, så håll koll på era mail från Riksteatern Linköping,
på vår hemsida och på Facebook.
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15
sep

Foto: Sami Maldonado

Kraft från urmodern
själv:

19
sep

Lör 19 sep, 15:00,
hörlursvandring som utgår från
Skådebanan (OBS)

Tis 15 sep, 19:00, Sagateatern

Ájttega, ”Förfäderna” på
lulesamiska, är en dans och
jojk-föreställning som bjuder in
er till Sápmi. En föreställning
baserad på artisternas personliga
berättelser. Genom jojk och dans
kommer ni att färdas till de
platser förfäderna har vandrat
och banat väg till de samhälle
som vi lever i idag. Ett urfolk som
vill bevara Sápmi och naturen till
de efterlevande.

4

Koreografi och idé: Liv Aira
Dans: Liv Aira & Marika Renhuvud
Jojk: Elin Teilus
Kostym: Lise Tapio Pittja
Musik: Gustaf Nygren
Med stöd av: DansARR Öst 2.0 – Region
Östergötland, Dans i Öst och Riksteatern
Östergötland

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

Speltid: 45 min.

Här presenteras samisk kultur
på ett nytänkande sätt med
respekt för dess historia, arv och
tradition. Föreställningen har
sin grund och inspiration ifrån
”samebyn mellan älvarna”, med
elektronisk musik baserad på
naturljud, jojk, kostym och dans.
Samerna; ett folk med en tung
historia vill nu visa vad det är de
kämpar för att bevara.

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

Upptäcktsfärd:

Kartan över
oss

Ájttega Förfäderna

DANS

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

22
sep

Foto: Sören Vilks

Sann skådespelarmagi:

6
okt

TAHA

Tis 6 okt, 19:00, Sagateatern

Manus och regi: Cédric Eeckhout med
hjälp av Douglas Grauwels
Dramaturg: Nils Haarmann
Scenograf & kostym: Laurence Hermant
 
Språkkonsult:
Daisy Phillips
Produktion: Riksteatern i samarbete

med Création
Studio Théâtre National
Wallonie-Bruxelles.
Speltid: 1 tim 45 min.

Av och med: Amer Hlehel
Regi: Amir Nizar Zuabi
Scenografi: Ashraf Hanna
Musik: Habib Shehadeh Hanna
Ljusdesign: Muaz Jubeh
Översättning: Amir Nizar Zuabi
Produktion: Riksteatern
Speltid: 1 tim 10 min.

skönhet i en glödande föreställning berättad med fint avvägd
humor.
Detta är berättelsen om den
palestinske hyllade poeten Taha
Muhammad Ali, skriven och
framförd av mästerlige skådespelaren Amer Hlehel, översatt och
regisserad av Amir Nizar Zuabi.
Spelas på engelska eller arabiska och textas till svenska.

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

Skruvad stand-up:

The Quest

Tis 22 sep, 19:00, Sagateatern

En publik- och kritikersuccé
världen över som inte lämnar
någon oberörd. I den internationellt prisbelönta föreställningen
TAHA får vi följa ett människoöde som börjar i Palestina innan
andra världskriget och slutar i
London på en poesikonferens ett
halvt sekel senare. Om en poets
kärlek till ordet, hans fascinerande
kärlek till människoliv och natur.
Om sorg och människans stora
förmåga till förlåtelse, om att
erövra världen med kunskap och

Foto: Martin Brunn

Cédric Eeckhout, en medelålders
man i riddarrustning, är en man
i kris. Han reser runt i Europa för
att söka efter sin identitet. Med
sig har han sin mamma som
ihärdigt söker efter en livspartner
till sin son. Tillsammans med en
pianospelande katt ger de sig
ut på en svindlande färd och nu
har turen kommit till Sverige.

flamländska pappa. Och nu
den av hela EU, som hotar att
spricka efter nationalismens
framfart. I The Quest lyfter han
fram de likheter som förenar
hans personliga öde med hela
kontinentens. Det blir en personlig och ändå allmängiltig
föreställning om politik, identitet
och kärlek.

Cédrics liv är fullt av separationer. Först den mellan hans
vallonska mamma och hans

Spelas på engelska och textas
till svenska.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student: 175 kr.
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7
okt

Foto: Pelle T Nilsson

Solidaritet eller förtryck?

13
okt

MeYoul

DANS
Att arbeta kollektivt kan vara
ett rent helvete, eller fullkomligt
underbart. I MeYouI gestaltar
två dansare den inre känslomässiga konflikt som kan uppstå när
en arbetar i ett kollektiv. Edin
Jusuframic sätter balansen mellan
kollektivets välbefinnande och
människans ego i fokus. Vad
händer om balansen rubbas och
egot tar över?

Glad musikal om Milton
Friedman:

Trollkarlen
från Chicago

Tis 13 okt, 19:00, Sagateatern

Ons 7 okt, 19:00, Sagateatern

Koreograf: Edin Jusuframic
Dansare: Daniel Koivunen, Marco Wihlborg
Musik: Mario Perez Amigo
Ljus: Tobias Hallgren
Kostym: Peter Englund, P.E.E.P.
Presenteras med stöd av: Linköpings kommun,
Region Östergötland,Kultrurrådet.

Medverkande: Lidia Bäck, Ida Löfholm,
Malin Tengvard och pianist Anton
Glansholm
Text: Dag Thelander
Musik: Per Wickström
Regi: Arn-Henrik Blomqvist
Ljuddesign: Gustav Uddgård
Produktion: Östfronten

Speltid: drygt 45 min.

Speltid: 2 tim 45 min, inkl paus.

Se ett verk om den inre känslomässiga konflikt som föds ur den
konstanta avvägningen mellan
samarbete, att vara självisk eller
kompromissa, och hur den påverkar det konstnärliga resultatet.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student: 175 kr.
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Foto: Adam Vesterback

Som rådgivare åt bland andra
Ronald Reagan och Augusto
Pinochet kom den nyliberale
ekonomen Milton Friedman att
skriva in sig i 1900-talets politiska
historia. I musikalen Trollkarlen
från Chicago följer vi honom från
den fattiga uppväxten i New
Jersey på tjugotalet fram till hans
död i San Francisco 2007.
Välkomna till en nostalgisk resa
till en enklare tid och en kärleks-

förklaring till det förra seklets mest
optimistiske tänkare.
“Konkurrenskraftigt humoristiska
texter med snärtiga rim som
ensemblen tonsäkert bubblar ur
sig... informativt och pedagogiskt
som en illustrerad bibel för alla
som inte riktigt förstått hur vi hamnade där vi är i dag.” Cecilia
Djurberg i Aftonbladet

Biljetter: Scenpass: 200 kr, ordinarie: 250 kr, under 21 år: 100 kr,
student: 225 kr.

21
okt

Foto: Martin Brunn

Människovärde och mod:

10
nov

Kurage

Foto: Thron Ullberg

Starka vittnesmål:

Mammorna

Ons 21 okt, 19:00, Kårhuset
Kollektivet, Scholanders sal

Möt infektionsläkaren som viger
sitt liv åt ett dödligt virus, prästen
som flyttar in hos de smittade och
begravningsentreprenören som
tar strid för att ge de döda en
värdig begravning.
Kurage är ett nyskrivet drama
baserat på verkliga händelser
och levnadsöden. Upphovspersonerna har träffat och intervjuat
människor som stod emot en
samtid i panik och gjorde det de
ansåg vara rätt trots fördömanden.

Medverkande: Mårten Andersson, Victor
Wigardt och Lotta Östlin Stenshäll
Upphovspersoner: Mårten Andersson,
Mattias Brunn, Joakim Rindå, Victor Wigardt
och Lotta Östlin Stenshäll
Scenografi och kostymdesign: Charlotta
Nylund
Produktion: Riksteatern, Teater Västernorrland
och Folkteatern Gävleborg

Läsningen görs av: Kim Martin Hansson,
Sira Jokinen Lisse, Farhiya Feysal,
Ayaan Mohammud Goobe, Jessica Eek
Manus och regi: Jonas Jarl
Produktion: Södra Communityteatern
i Malmö

Speltid: 2 tim, inkl paus.

Speltid: 1 tim.

Föreställningen riktar fokus på
civilkurage under AIDS-epidemin
i Sverige på 80- talet. Vilka står
upp för människovärde idag?
“Vi vill bjuda in publiken att återbesöka en dramatisk närtid som
präglar oss ännu idag. Kurage
är en tidskapsel där disco, död
och hjältemod vistas sida vid
sida.” De medverkande i
Kurage.

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

Tis 10 nov, 18:00, Sagateatern

Fem samhällsbärare läser högt
ur Alexandra Pascalidous
gripande bok Mammorna.
Berättelser från verkligheten om
att se sina barn växa upp som
kriminella. Om att få samtalet
från polisen mitt i natten. Om
när ens barn skjutits till döds,
eller bragt en annan människa
om livet. Om utsattheten i förorterna och om det rasistiska våldet
och dess offer. Boken handlar
om sorg och saknad men också
om barnen, ungdomarna,
sönerna som ljuset och hoppet.

Kanske är det inte bara mammorna som ska bära sorgen
- kanske är det ett gemensamt
ansvar.
”Det bästa vore om mammornas
berättelser från och med nu
kunde läsas högt i lokaltrafikens
och köpcentrens högtalare ...
och som inledning på alla
utskottsmöten i riksdagen. Inte
för att få oss att gråta, utan att
tänka.” skrev DN.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, under 21 år: 100 kr,
student: 175 kr.
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Biljetter, rabatter och samarbetspartners
Biljetter kan köpas i Bengans skivbutik (mån-fre 11-18 och lör 11-15) eller via www.tickster.com.
I samband med föreställningarna säljs biljetter även på Saga (resp Kårhuset Kollektivet) från kl 18:00
– så länge det finns biljetter. Köpta biljetter återlöses ej. Inga insläpp efter föreställningsstart.
Sagateatern:
Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget
(bemannat en timme före föreställning).
Bengans skivbutik:
Nygatan 31.

Kårhuset Kollektivet/
Nationernas hus: Ågatan 55.
Vår scen
Sagateatern är en liten och
intim teater där publiken kan
uppleva scenkonst på nära
håll.

Skådebanan:
Drottninggatan 40,
vid Trädgårdsföreningens entré.

Erbjudanden

Botrygg fortsätter att stödja
stadens kulturliv genom
att bjuda sina boende på
2 biljetter per säsong till
utvalda föreställningar hos
Riksteatern Linköping.

Välj biljetter till fyra olika föreställningar ur höstens 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 bekräftas med svarsmail.
Rabattbiljetterna betalas och levereras/hämtas enligt överenskommelse.

Väl mött!

Samarbetspartners
Sponsor

