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Klipp ur och spara!

Höstens teater 
& dans i 
Linköping  
– en snabbtitt:

Marie David & Siri

ONSDAG
28 sept

FREDAG
2 sept

ONSDAG
31 aug

ONSDAG
14 sept

i För långt borta land Hoota

Kvinnor och skogHur ska det gå?

Fly me to the moon

TISDAG
11 okt

ONSDAG
26 okt

TISDAG
4 okt 

Nattygsbordet

TISDAG
15 nov

Transplantation

TORSDAG
24 nov

Ett drömspel
(OBS Buss till Motala)

”Livet är ett kortsiktigt projekt. 
Som ska genomföras  

på ett så storartat sätt  
som möjligt.” 

–  Kristina Lugn
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Biljettförsäljning 
Biljetter till föreställningarna på Saga kan köpas via www.tickster.com (där du betalar  
och själv skriver ut din biljett alternativt visar upp den direkt i mobilen) eller via mailen  
biljetter@riksteaternlinkoping.se (där du kan få biljetterna hemskickade alternativt  
hämta ut dem på Saga när du betalat via bankgiro eller Swish). Biljetter kan också köpas i 
Bengans skivbutik (mån-fre 11-18 och lör 11-15). 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: 180 kr, ordinarie: 220 kr, student: 195 kr, under 21 år: 120 kr. 

Köpta biljetter återlöses ej. Inga insläpp efter föreställningsstart.

Erbjudanden
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, oavsett föreställning.  
Rabattbiljetter beställs via mail till rabatt@riksteaternlinkoping.se.  
Beställningen bekräftas med svarsmail. Rabattbiljetterna betalas och levereras/
hämtas enligt överenskommelse. De olika rabatterna kan inte kombineras.

Adresser: 

Saga: 
Borgmästaregatan 9 
582 23 Linköping

Bengans skivbutik:  
Nygatan 31 
582 19 Linköping

Stadsmissionens Café:  
Ågatan 3 
582 22 Linköping
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31/8 – medlemsmöte, fika och 
berättarteater inleder hösten

Kära publik, vi i styrelsen ser fram emot en inspirerande och spännande 
höstsäsong tillsammans med er! 

Onsdag 31 augusti håller Riksteatern Linköping medlemsmöte på 
Stadsmissionens Café kl 17:30. Du som är medlem får en kallelse. Efter 
presentation av höstens repertoar blir det så klart fika och därefter går 
vi till Saga för att se Maria Arnadottirs fina föreställning Hur ska det gå? 
Föreställningen börjar kl 19:00 och är gratis för medlemmar, läs mer om 
den på sidan 6. 

Varmt välkommen!

Så blir du medlem  
– se sista sidan!

Foto: Pall Solnes

medlemskort

scenpass sverige

Du som inte är medlem i Riksteatern Linköping är välkommen till föreställningen Hur ska det gå? 
den 31 augusti 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.

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis 
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Vår scen
Saga 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 hos Riksteatern 
Linköping.

Väl mött!

Riksteatern Linköping – en av över  
230 riksteaterföreningar

Riksteatern Linköping är en av drygt 230 teaterföreningar som äger 
Riksteatern. Föreningen bildades 1998 och har ca 450 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, Dansnät Sverige och Dans i Öst/
Region Östergötland. 

Medlemskap i Riksteatern Linköping ger genom Riksteaterns Scenpass rabatt på 
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 2500 åskådare. 
Riksteatern Linköpings styrelse har åtta medlemmar. Ordförande är Jörgen Nissen 
och repertoaransvarig är Ulrika Reinholdsson. Se även www.riksteaternlinkoping.se. 
Riksteatern Linköping ingår som en av elva lokalföreningar i Riksteatern 
Östergötland. Läs mer på www.riksteatern.se/ostergotland.
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Avskedsritual: 

Kvinnor och 
skog

Kvinnor och skog är en samtids-
koreografi och en omsorgsakt. 
Ett verk om förlust och mänsklig 
existens – ett requiem över förlo-
rade naturskogar. I duett mellan 
två kvinnor, dansare och skogs-
älskare påminns vi om skogens 
alltmer akuta behov av räddning.

Med skogens sista barr vilandes 
i handflatan och ett förstört eko-
system på vårt samvete tar verket 
med oss på en resa till vår inre 
skog, den enda plats som kanske 
ännu inte är avverkad.

Fre 2 sep, 19:00, Saga
Idé/Research/Koreografi:  
Hagar Malin Hellkvist Sellén
Dansare: Pernille Holden och Marianne 
Kjærsund 
Produktion: Hagar Malin Hellkvist Sellén  
och Turteatern 
Speltid: ca 70 min, ingen paus

Foto: Sofia Runarsdotter

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr.

2
sep

Foto: Pall Solnes

Med sitt livfulla dramatiserande 
av berättelser och kåserier bjuder 
Maria Arnadottir in till en fängs-
lande och fascinerande värld, 
där hon skickligt väver ihop tea-
ter och berättarkonst. Maria har 
utvecklat en nyskapande form för 
berättarteater och hittat sitt eget 
personliga uttryck i den sceniska 
gestaltningen. När Maria står  
ensam på scenen, utan sceno-
grafi eller tekniska hjälpmedel, 

blir det alltid ett genuint, innerligt 
och personligt möte med publiken.

Föreställningen består av nya 
och gamla, komiska och vemo-
diga, sanna och påhittade berät-
telser. Somliga lockar till skratt, 
andra berör på djupet och någ-
ra historier berättas helt enkelt för 
att de är goda historier.

Ons 31 aug, 19:00, Saga
Medverkande: Maria Arnadottir
Produktion: Maria Arnadottir
Speltid: ca 90 min, inkl paus

Berättarkonst:

Hur ska det 
gå?

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

31
aug
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Maries version:

Marie David  
& Siri

Konstnärskollektivet i  
Grez-sur-Loing, en svenskkoloni 
av målare; Carl Larsson,  
Kalle Nordström och familjen 
Strindberg förstås. Dit kommer 
den unga radikalförfattaren 
Marie David tillsammans med 
sin följeslagerska Sophie Holthen.

Marie David trollbinder den 
15 år äldre Siri von Essen och 
väcker svartsjukans vansinne i 
August. Marie blir hotad med 

polis och utvisning för otill-
börlig samvaro med det egna 
könet. Så börjar en livslång 
relation mellan Marie och Siri, 
många gånger skildrad av 
August och andra män. Nu 
får Marie berätta vad som 
egentligen hände. Det är dags 
för det.

Ons 14 sep, 19:00, Saga
Upphovspersoner/Konstnärligt team:  
Anna-Lena Efverman och Gustave Lund
Medverkande: Anna-Lena Efverman
Produktion: Strindbergs Intima Teater
Speltid: ca 60 min, ingen paus

Foto: Per Bolkert

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr.

14
sep

Ett drömspel i Motala 28/9
Onsdagen 28 september kl 19:00 visas föreställningen  

Ett drömspel på Folkets hus i Motala. Carl Knifs tolkning av 

Strindbergs banbrytande klassiker är en visuell, estetisk och 

tankeväckande scenkonstupplevelse fylld av humor, sorg och 

fantasi - missa inte! Föreställningen är ca 90 minuter lång  

(ingen paus). Läs mer om Ett drömspel på sidan 8. 

Riksteatern Linköping bjuder på bussresan, vi har 50 platser och 

först till kvarn gäller! Biljetter kan köpas via www.tickster.com 

och hos Bengans skivbutik senast 23/9.

Bussen avgår från Fjärrbussterminalen i Linköping kl 17.30.

Linköping - Motala

Säsongens bussresa med  
Riksteatern Linköping! 
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Häckner är tillbaka! 

i För långt  
borta land

Tidlöst trolleri, visor och  
spontan humor med plats för 
infall och en undergnagande oro 
- välkomna!

”Det blir alltid vansinne. Svärtan 
smyger sig in här och där blir till 
humor. Bara blir så jag vill inte 
dö i min ram. Försöker trolla mig 
fri. Älskar trolleri. Försöker förstå 
mig själv i konsten. Humor som 
lättar ord som förlöser.

Det längtar jag efter. Jag skriker. 
Jag är grisen. Därför uppträder 
jag. Det är roligt. Det är ett sätt 
att leva. Det är tråkigt att trolla 
framför en spegel.
Drömmens oförutsägbarhet är en 
ledstjärna. Föreställningen har 
redan ett eget liv. Ni är med  
mig nu.”
- Carl-Einar Häckner

Tis 4 okt, 19:00, Saga
Av och med: Carl-Einar Häckner
Produktion: Wic Mack AB
Speltid: ca 150 min, inkl paus

Foto: Peter Eriksson

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr.

4
okt

Foto: Cata Portin

Agnes, guden Indras dotter,  
gör en drömlik färd genom  
världen och genom olika aspekter 
av mänskligheten. Hon möter 
människorna och deras liv som 
de är, motsägelsefulla och fyllda 
av lidande men också av skönhet. 

August Strindbergs banbry-
tande klassiker Ett drömspel har 
förtrollat teaterpublik över hela 
världen. När hyllade Carl Knif 

gör sin tolkning av verket tar han 
det till en ny nivå – utan att göra 
avkall på Strindbergs uttrycks-
fulla språk. På ett tilltalande sätt 
lyckas han tillsammans med 
skådespelarna fånga, förklara 
och förmedla vad Strindberg  
menade. Det blir  
ett helt universum  
innanför en ridå. 

Ons 28 sep, 19:00, Folkets hus  
i Motala (OBS)
Av: August Strindberg
Regi och koreografi: Carl Knif
Skådespelare: Mårten Andersson, Patrick 
Henriksen, Olli Lautiola, Denny Lekström, 
Oksana Lommi och Tobias Zilliacus
Produktion: Riksteatern, Svenska Teatern  
i Helsingfors och Carl Knif Company
Speltid: ca 90 min, ingen paus

Visuell smällkaramell:

Ett drömspel

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr. 

28
sep

Läs mer  
om bussresan till  
Motala på sid 7. 
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Fly me to the moon utspelar 
sig under en och samma märk-
värdiga arbetsdag. Två mot 
pension gående undersköterskor 
i hemtjänsten börjar dagen med 
att ta hand om Tore, en man 
som älskar Frank Sinatra, Afton-
bladet och att spela på trav. 
Men just denna dag är inte som 
alla andra, det visar sig vara 
den sista för Tore.

Det föds en farlig idé. På toa-
letten ligger ju faktiskt en död 
84-årig man som inte kommer 
kunna hämta ut sin pension, och 
vad ska han ha den till nu när 
han är död? Marscherande mot 
en knaper pension efter många 
års slit inom hemtjänsten, hårt 
arbete utan någon större lön, 
uppkommer en chans svår att 
motstå… 

Ons 26 okt, 19:00, Saga
Medverkande: Marika Strand  
och Gabriella Boris
Regi: Peter Jansson 
Produktion: Östgötateatern
Speltid: ca 120 min, inkl paus

Dråplig komedi med 
högt tempo:

Fly me to the 
moon

26
okt

Foto: Niclas Fasth,  
montage: Östgötateatern

Internationellt gästspel:

Hoota

Bassel är charmig, ödmjuk och 
godhjärtad. En helt vanlig man 
som lever ett helt vanligt liv. Men 
så förändras allt. Hans bror för-
svinner under ett inbördeskrig och 
det blir Bassels uppgift att hitta 
honom. 

Sökandet leder Bassel på en 
omvälvande resa genom det 
krigshärjade landet. Plötsligt ställs 
han inför moraliska dilemman, 
val och situationer som annars 
vore otänkbara.

Hoota är en gripande pjäs 
om människans kreativitet för att 
överleva. För regin svarar den 
internationellt erkände regissören 
och dramatikern Amir Nizar 
Zuabi. Genom hans regi lyfts 
i pjäsen en obekväm sanning 
– hur vi kompromissar med vår 
medmänsklighet och moral för 
att själva överleva och rädda de 
som står oss närmast.

Pjäsen spelas på engelska 
och textas till svenska.

Tis 11 okt, 19:00, Saga
Av och med: Amer Hlehel
Regi: Amir Nizar Zuabi
Produktion: Riksteatern
Speltid: ca 70 min, ingen paus

Foto: Amer Hlehel11
okt

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr, student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr.

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr.
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Foto: Dan Andersson

”Pjäsen är en spegel till  
publiken som visar dem hur de 
ser sig själva. Kanske vill de veta 
mer om roboten, men det kom-
mer jag inte berätta. De kanske 
frågar mig vad mänsklighetens 
essens är, och då måste jag 
ljuga för dem och säga att det 
bara är en algoritm.”

Nattygsbordet är en pjäs skriven 
av en artificiell intelligens.  
AI:n har förklarat hur dialog,  
situationer, scenografi, ljud, 

ljus, kostym och affisch ska se 
ut. Allt vi gjort är att förkropps-
liga det datorn sagt åt oss att 
göra och genom oss kan nu 
datorn visa det för er.

Föreställningen lyfter frågor 
om artificiell intelligens, medve-
tande, kollektivism, teater och 
teknik. Vart är människan på 
väg? Hur ska vi stå emot vår 
egen och jordens undergång? 
Kan en dator drömma?

Tis 15 nov, 19:00, Saga
En Artificiell Intelligens skapad av den 
icke-vinstdrivande forskningsgruppen
OpenAI
Bearbetning/Översättning: Dan Andersson 
och Annelie Horáková
Regi: Dan Andersson
På scen: Osborne Petersson,  
Annelie Horáková, Ellinor Jonsson och  
Erik Mattson
Produktion: REVET Scenkonst
Speltid: ca 90 min, ingen paus

Skapad av AI:

Nattygsbordet

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr. 

15
nov

Trans(formerande) 
hyllning till livet: 

Transplantation

Transplantation är en livsbeja-
kande varieté om identitet och 
existens. 2019 genomgick Char-
lotte Engelkes en benmärgstrans-
plantation. För att hennes liv ska 
kunna räddas måste hela hennes 
immunsystem slås ut. Successivt 
lämnar hon plats för en okänd 
benmärgsdonators livgivande 
stamceller och frågar sig: – Var 
tar jag slut och var börjar den 
andre? 

Ur denna erfarenhet tar verket 
Transplantation form, ett rikt 
allkonstverk där filosofiska tanke-
figurer om Engelkes nyvunna 
Y-kromosom stöts och blöts av 
performancekonstnären själv 
tillsammans med koreografen 
och dragkingartisten  
Sofia Södergård.

Tors 24 nov, 19:00, Saga
Regi, koncept: Charlotte Engelkes
Koreografi: Sofia Södergård
På scen: Charlotte Engelkes och 
Sofia Södergård 
Produktion: Norrlandsoperan och  
Dansens Hus 
Speltid: ca 70 min, ingen paus

Foto: Mats Bäcker

Biljetter: Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr,  student: 195 kr,  
under 21 år: 120 kr.

24
nov
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SponsorSamarbetspartners

Hemtjänst, artificiell intelligens  
och Strindberg ...

Kom och upplev inspirerande scenkonst 
tillsammans med Riksteatern Linköping!

HÖSTEN 2022 INNEHÅLLER:
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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 på 
Riksteaterns hemsida (www.riksteatern.se/bli-medlem) eller lösa medlemskap i samband med 
våra föreställningar på Saga. 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 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! 

Levande scenkonst för alla  
– välkommen som medlem!

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

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:

medlemskort

scenpass sverige

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

PLATS 
FÖR PORTO


