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Örebro länsteaters uppdrag är att erbjuda 
invånare i länet professionell teater av hög konstnärlig 
kvalitet. Detta uppdrag har skärskådats under 2018 – 
utifrån det faktum att en organisationsförändring som 
inneburit uppsägningar genomförts för att möta en 
tuff ekonomisk verklighet. En verklighet teatern delar 
med många offentligt finansierade verksamheter. 

Många har haft åsikter om neddragningen av 
konstnärliga tjänster, färre har åsikter om att även 
tekniska och administrativa tjänster minskas över 
tid. Inte alltid har känslor och fakta harmoniserat i 
debatterna, som ofta i komplexa värdeladdade frågor.

Samtidigt har repetitioner, dekorbygge och 
publikarbete skett. Och föreställningar spelats i möten 
med sin publik. Det som är själva grunduppdraget. Det 
som gett kraft och mening åt såväl medarbetare på 
teatern som skolelever och övriga teaterbesökare.

Möten och samtal har skett - som alltid. Mellan scen 
och salong, såväl i teaterns lokaler som i skolor och 
bygdegårdar. 

Denna höst har även andra sorters debatter förts. I 
olika medier, i politiken och på torget utanför teatern. 
Debatter som behöver fortsätta. Förhoppningsvis 
utifrån en acceptans för att komplexa frågor inte 
har något enkelt svar, att scenkonst och teater är 
en grundbult i ett livskraftigt öppet samhälle, att 
förändringar alltid sker.  

Teatern ska fortsätta vara en plats för omvälvande 
konstnärliga upplevelser och en mötesplats för många. 

Petra Weckström, VD



“..ett musikaliskt  
nyskapande drama.." /.../  

"..en historielektion som är 
både underhållande och 

informativ” 
 –Nerikes Allehanda

“Kort sagt en imponerade 
uppsättning på alla sätt”  

–Norrbottens-kuriren

“..det här är riktigt riktigt bra. 
Det är humoristiskt, folkbildan-
de, gripande och musikantiskt”  

/.../ “..en ambitionsgrad som 
inte står långt efter Björn & 
Bennys bidrag till genren”   

–Expressen

BLÄCK ELLER BLOD
Nyskriven musikal av Erik Norberg och Alexander Öberg

LIBRETTO & SÅNGTEXTER Erik Norberg MUSIK Erik Norberg och 
Alexander Öberg ARRANGEMANG & KAPELLMÄSTARE Peter Tikkanen 
REGI Alexander Öberg SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN Elin Hallberg 
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN-ASSISTENT Hedvig Ljungar LJUS-
DESIGN Ronny Andersson och Niclas Molin MASK- & PERUKDESIGN 
Rebecca Afzelius REGIASSISTENT Emelie Smeds

MEDVERKANDE Pelle Bolander, Anders Ekborg, Lina Englund, Per Fritz, 
Sanna Krepper, Rolf Landberg, Linus Lindman, Mattias Redbo, Tobias 
Sondén, Peter Tikkanen och Lisa Werlinder

PRODUKTION Föreställningen har producerats i samarbete med  
Riksteatern som genomfört en rikstäckande turné under 2017. Därefter 
har föreställningen spelats på Örebro Teater.

URPREMIÄR 15/10 2017 på Riksteatern, Hallunda 
ÖREBROPREMIÄR 27/1 2018 på Örebro Teater

Sverige 1789. Gustav III skräms av den franska revolutionen. Han 
drar in tryckfriheten och gör sig enväldig, vilket får den rasande 
adeln att kräva republik. Baronen Macklean gör sin egen svenska 
revolution: Medeltida livegenskap byts mot skolor och ett modernt 
jordbruk. Men löftena om frihet och jämlikhet sätts på prov när 
husan Kajsa blir kär i både förnyelsen och den unge magistern 
Samuel. Baronens släkting Ribbing vill ha hjälp att mörda kungen.
      Med 30 nyskrivna låtar och en stark ensemble om 11 skåde- 
spelare och musiker tas vi tillbaka till tiden när Sverige skulle 
dras in i Upplysningens tidevarv – med bläck eller blod!

“..bjuder på massor av  
pregnanta formuleringar  

som på ett träffsäkert sätt  
karaktäriserar vår samtid”  
/.../ “Massor av trådar och  

ett språkligt fyrverkeri”   
–Karlskoga Tidning

“Humorn lyfter  
Länsteaterns storsatsning”  
/.../ “..många roliga scener, 
och flera av skådespelarna 

visar sina komiska  
talanger” 

–Nerikes Allehanda

IMORGON ÄR NU
En episk berättelse om 1900-talet av Lucas Svensson
Ett brett upplagt epos som tar oss genom Örebros nitton-
hundratalshistoria. Med utgångspunkt i en gruva och en 
skofabrik vid förrförra sekelskiftet får vi följa ett par familjer 
genom generationerna. Det blir en dramatisk resa genom 
kärlek och sorg, det stora och det lilla under ett århundrade 
när samhället förändras i grunden. Vi följer många livsöden 
genom folkrörelsernas, frikyrkans och de totalitära rörelsernas 
framväxt, genom en stad som förändras från industricentrum 
till handelsplats.
      Berättelsen tar oss till storstrejk, emigration till USA och 
världskrig. Den visar oss ung förälskelse, klassresor, krossade 
drömmar och storslagna planer. Imorgon är nu blir en före-
ställning vi sällan sett i Örebro – en riktig episk helkväll.

MANUS Lucas Svensson MUSIK & KAPELLMÄSTARE Hans Appelqvist 
REGI Malin Stenberg SCENOGRAFI Marika Feinsilber KOSTYMDESIGN 
Bente Rolandsdotter MASK & PERUK Linda Nieminen LJUS  
Ronny Andersson KOREOGRAFIÖGA Nina Haber och Ana Stanišić 

MEDVERKANDE Hans Appelqvist, Lucas Grimstedt*, Nina Haber, Jonas 
Hedlund, Hanna Lekander, Linus Lindman, Isabelle Moreau, Ana Stanišić, 
Davood Tafvizian, Susan Taslimi, Hans Christian Thulin och Alex Zethson
*Praktikant från Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet

URPREMIÄR 7/4 2018 på Örebro Teater

“..ett fyra timmar lekfullt, 
teatralt drama..” /.../ “Det är 
en storsatsning och en härlig, 

sevärd färd genom ett  
svenskt 1900-tal”  
–Svenska Dagbladet



GLASÄPPLEN
Anders Duus följer upp fjolårets succé

MANUS Anders Duus REGI Helena Sandström Cruz SCENOGRAFI  
& KOSTYM Daniel Åkerström-Steen LJUS Ronny Andersson  
LJUD Philip Henning MASK & PERUK Giovanni Indelicato  
FÖRLAG Colombine Teaterförlag

MEDVERKANDE Anders Hambraeus, Anna Lyons och  
Hans Christian Thulin

URPREMIÄR 22/9 2018 på Örebro Teater 
Spelades även på turné i anpassat format

“..en riktigt tät föreställning. 
Obehaglig ofta, men också 
dråpligt rolig ibland och – 

mest hela tiden – med STOR 
igenkänningsfaktor. Duus vet 

var han har oss, vi nutidens 
folkhemsinvånare”  

–Länsradion/Kulturdelen

“Ett lågintensivt men  
högoktanigt drama”  

 –Karlskoga Tidning/Kuriren

“Luften blir elektrifierad  
så att det slår gnistor”  

 –Nerikes Allehanda

“..enkelt avläsbar men  
rikt mångbottnad.." /.../  

"..mycket att bita i”  
–Dagens Nyheter

En vanlig lördagmorgon i ett vanligt radhusområde så ringer  
det plötsligt på dörren hos Ellinor och Magnus. Utanför står  
Reine, områdets kuf. Han har ett brännbollsträ i handen, och 
han kräver att deras nioårige son ska komma och be honom  
om ursäkt. Det blir startpunkten på en händelserik helg som 
väcker både gamla och nya synder till liv, och förändrar  
familjen för alltid.
      Anders Duus har skrivit en ny pjäs efter fjolårets hyllade Det  
som är vårt, med samma blandning av vardag, vemod och  
skruvad humor. Glasäpplen är en betraktelse över vår skonings-
lösa blick på det avvikande, vilka värderingar vi lämnar i arv  
till våra barn och vår längtan efter att livet ska bli något mer  
än det är.

“Tjong! Där satt den.  
Äntligen en fars på  

Länsteatern. Med enda  
uppgiften att roa och  
locka till skratt. Och  

den lyckas!”  
–Kulturdelen/Länsradion

“..en fars med för- 
vecklingar av alla de slag,  

fyra dörrar att slå i, det  
snubblas och ramlas, döttrar 
som förväxlas med hundar  
och liten hund som tas för  
stor hund eller om det är  

tvärtom. Men konstigt nog 
hänger allt ihop på ett  
intrikat och språkligt  

spänstigt sätt. Det är kort  
sagt roligt och välspelat” 

–Karlskoga Tidning

LÖGN I HELVETE
En fars i juletid av Anthony Neilson, i regi av Adde Malmberg

Gobbel och Blunt är inte precis poliskårens skarpaste hjärnor, 
och när de ska lämna ett sorgebud på självaste julafton är 
det upplagt för problem. För hur berättar man för en förvirrad 
gammal dam och hennes man med svagt hjärta att deras enda 
dotter är död? Kanske är det ändå bäst att vänta lite? Snart är de 
intrasslade i en väv av lögner med präster, medborgargardister 
och döda hundar och möjligheten att säga sanningen tycks bara 
mer och mer avlägsen.
      Vi bjuder i höstmörkret på något efterfrågat: En rolig, hals-
brytande fars med både svärta och bett, där förvecklingarna går 
på högvarv i ett rappt tempo. För regin svarar farsexperten Adde 
Malmberg.

MANUS Anthony Neilson ÖVERSÄTTNING Hans Alfredsson REGI Adde 
Malmberg SCENOGRAFI & KOSTYM Hansson Sjöberg LJUS Ronny  
Andersson LJUD Per Fritz och Philip Henning MASK & PERUK Giovanni 
Indelicato och Linda Lundqvist* FÖRLAG Colombine Teaterförlag 
*Praktikant 

MEDVERKANDE Malin Berg, Siw Erixon, Anders Hambraeus, Hanna 
Lekander, Anna Lyons, Jan Modin och Hans Christian Thulin

PREMIÄR 8/12 2018 på Örebro Teater
Spelperioden fortsätter  under 2019

Uttagen till 

Scenkonst- 

biennalen 

2019



Teater för 
barn och unga 
Örebro länsteater arbetar för att barns rätt till kultur tydligare ska målsättas 
och att dessa mål ska återfinnas i både i kultur- och skolpolitiken. I dialog med 
kommuner, skolor och barnkulturansvariga i länet har vi fortsatt att lyfta 
barnteaterfrågorna högre på den politiska agendan.
 
Under året har 12 446 barn och unga, mestadels länets skolelever, nåtts av 
våra föreställningar som adresserat vitt skilda teman:

Tummelisa tog upp vikten av att säga "nej" och ta kontrollen över sitt 
eget liv. Publiken gick också rejält vilse i Den livsfarliga skogsexpeditionen 
som förmedlade att det är okej att vara precis så som man är. Och att 
man kan finna vänner där man minst anar det.

Inför och under valhösten har Klassfesten turnérat i Örebro län. Detta 
interaktiva teaterevent har tagit gymnasieeleverna på en rasande 
resa genom den svenska demokratins historia och bland annat ställt 
den inte alltid så enkla frågan: "Vad är din röst värd?" Även vuxna 
har fått tampas med frågan under offentliga föreställningar.

Illusionistens assistent har fortsatt att utvecklas tillsammans med 
sin publik. Föreställningen kompletterades  med en Trolleriskola, 
vilket innebar återbesök på tidigare spelplatser som redan sett 
föreställningen men ville lära sig trolla. Och som om detta inte 
vore nog mötte Illusionistens assistent Svenska Kammaror-
kestern. Tillsammans med en 39 personer stark orkester fick 
föreställningen en helt ny, musikalisk dimension.

Vi återsåg även en publikfavorit från 2014; vår snabbversion 
av Carmen för skolår 4–6 där vi bland annat utforskat hur 
synen på könsroller, makt och utanförskap har förändrats 
över tid. En klassisk, musikalisk berättelse om galen pas-
sion och svartsjuka.

I SjuktFrisk berördes hetsen efter den perfekta kroppen, 
den perfekta karriären och det perfekta livet. Via lärar-
handledning, resurslänkar och eftersamtal skapades 
utrymme för samtal kring denna tematik.

Vi gör lärarhandledningar till alla våra föreställningar 
– för att ge stöd till lärare i  
fortsatta samtal tillsammans med eleverna.  
Till några av föreställningarna har vi  
anordnat eftersamtal där lärare och  
barnkulturansvariga deltagit.



ILLUSIONISTENS ASSISTENT
En magisk föreställning av och med Kalle Nilsson

“Kalle Nilsson förenar  
komikerns tajming med  

illusionistens fingerfärdighet”  
–Hela Hälsningland

“..musikalisk illustration  
som blir väldigt lyckat ihop med 

Kalle Nilssons scenkonst”  /.../ 
“Han slår volter, dråsar av sce-
nen och det är slapstick på hög 

nivå och en humor som går  
hem hos stora och små”  

–Nerikes Allehanda

“En underhållande och  
rolig föreställning. Förutom 

några få återkommande  
repliker är det mimiken som 

talar.  Nilsson underhåller 
både vuxna och barn”   

–Kultursidan

AV OCH MED Kalle Nilsson REGIÖGA Michael Cocke REKVISITA  
Susanne Andersson, Cecilia Lundh och Helena Jonsson 
MEDVERKANDE Kalle Nilsson

NYPREMIÄR 31/1 på Ervalla skola

Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte 
komma till den magiska föreställningen. Men är Illusionisten 
verkligen den enda som är magisk och kan trolla? Kan alla 
vara magiska? Och om vi var det – vad skulle vi vilja göra då? 

TROLLERISKOLA
Illusionistens assistent har fortsatt förnyas sedan fjolårets 
turné. Nytt för i år är att föreställningen kompletterats med 
Trolleriskola, där alla i publiken kan lära sig att trolla.  
Skolår F–3 VT & HT samt offentliga föreställningar 

MED SVENSKA KAMMARORKESTERN
I ett unikt samarbete med Länsmusiken i Örebro har  
Illusionistens assistent gjorts om för att framföras tillsam-
mans med Svenska Kammarorkestern. Resultatet: En magisk 
konsert om självförtroende och våra egna inre krafter, byggd 
på musik, kroppsspråk, trolleri och visuella element.  
Skolår 2–5 VT & HT samt offentliga föreställningar

 
+

+

TUMMELISA
Nyskriven musikal av Erik Norberg och Christer Christensson,  
fritt efter H.C. Andersen

Skolår 3–6 VT samt offentliga föreställning 
LIBRETTO Erik Norberg KOMPOSITION Christer Christensson  
REGI Isabelle Moreau KOREOGRAFI Johanna Lindh SCENOGRAFI  
Hanna Cecilia Lindkvist KOSTYM Jonna Bergelin LJUS Kenny Nilsson  
ANIMATIONER Helene Berg MASK Jonna Bergelin och Giovanni  
Indelicato

MEDVERKANDE Pär Andersson, Markus Christensen, Christer  
Christensson, Parwin Hoseinia, Camilla Larsson, Erik Lång, Maja  
Molander, Jenny Norén, Tore Norrby, Knapp Brita Pettersson, Johan  
Sandlund, Elin Skarin och Victor Ståhl Segerhagen 

URPREMIÄR 20/10 2017 på Örebro Teater

“En andlöst vacker  
föreställning med en om- 
växlande scenografi” /.../ 

“Visst kan man känna igen 
H.C. Andersens saga, men i 
Länsteaterns tappning blir 

det så mycket mer. Här finns 
en fördjupning av karaktä-
rerna och en ny dimension  

av innehållet”  
–NA

“Gissar att Hans  
Christian jublar i sin  

författarhimmel efter att  
ha sett Länsteaterns  

version av Tummelisa  
som vida överstiger den 

ursprungliga sagan”  
–Nya Wermlands Tidningen

Tummelisa är berättelsen om flickan som lär sig att säga nej 
och ta makten över sitt eget liv. Mot sin vilja förs hon bort till 
djurens värld. Där finner hon en rolig sommarvän i den busiga 
Svalan, men när vintern kommer lämnas Tummelisa ensam och 
skyddslös. Råttan tar sig an henne, men bara på villkor att hon 
förlovar sig med skogens härskare, den otäcka gamla Mullvaden. 
Och snart tillkännager Mullvaden att han tänker flytta ner i 
underjorden för evigt, och ta sin unga brud med sig…

Tummelisa är en generös musikal i stort format. Spelas som 
familjeföreställning för alla från 7 år samt som skolföreställning.



DEN LIVSFARLIGA 
SKOGSEXPEDITIONEN
En äventyrlig och skruvad pjäs av Johanna Emanuelsson

I skolan vill ingen vara med Teja. Men det gör inte så mycket, för 
de i skolan vet ändå ingenting om skogen. Där hittar hon överallt, 
där vet hon hur allting funkar och där har hon sin enda riktiga vän: 
Ensam-Dagny, en tantfarbror som abdikerat som vuxen och nu 
lever som eremit mitt i naturen. Men Tejas pappa och hennes lärare 
bekymrar sig. På skolans friluftsdag tussas Teja ihop med klassens 
coolaste, Hillevi och Erza. Teja blir panikslagen, och Dagny verkar 
vara försvunnen. Kanske är det enda som hjälper att gå ordentligt 
vilse?
      Den livsfarliga skogsexpeditionen är en äventyrlig och skruvad  
föreställning för lågstadiet, om ensamhet, gemenskap, natur och 
rätten att få vara som man är.

Skolår 1–3 VT samt offentlig föreställning 
AV Johanna Emanuelsson REGI Lotta Östlin Stenshäll MUSIK Christer 
Christensson SCENOGRAFI & KOSTYM Annika Nieminen Bromberg 
LJUS Ronny Andersson MASK Linda Nieminen

MEDVERKANDE Linn Bjørnvik Grøder, Anders Hambraeus,  
Parwin Hoseinia, Peter Mörlin och Maria Simonsson

URPREMIÄR 6/3 Nya China

“Dramatikern  
Johanna Emanuelsson  

har med pjäsen ’Den livs- 
farliga skogsexpeditionen’  

skapat ett äventyr, som 
innehåller både humor  

och allvar, och vävt  
samman berättelsen  

med ett stråk av  
naturvetenskap.” 

/…/ 
“..en föreställning  
som i sin helhet är  
både fartfylld och  

finstämd.”  
–Nerikes Allehanda

KLASSFESTEN
Ett interaktivt klassrumsevent av Linus Lindman,  
Maria Simonsson och Hans Christian Thulin

Gymnasiet år 2–3 VT & HT 
samt offentliga föreställningar 
MANUS & IDÉ Linus Lindman, Maria Simonsson och  
Hans Christian Thulin

MEDVERKANDE Maria Simonsson och Hans Christian Thulin

NYPREMIÄR 17/5 på Tullängsskolan

“Vilket språk!  
Vilka associationer! Brutalt 
rakt på sak och vansinnigt 

uppfriskande. Inget hymlande, 
inget hukande för så kallad god 

smak eller polityr.”
/.../

”En mer levande,  
engagerande och galet  

slagkraftig lektion i kampen  
för demokrati än denna 

Klasskampen är svår att hitta. 
Mitt i prick alltså eftersom 
eventet är tänkt för unga 

människor som får rösta för 
första gången” 
–Karlskoga tidning

Roligt på allvar om vad din röst egentligen är värd!
      Klassfesten är ett interaktivt klassrumsevent som främst 
vänder sig till alla som får rösta för första gången i riksdags-
valet 2018. Vi vill med två skådespelare från Örebro länsteater 
komma till er klass med allt som behövs för en hejdundrande 
klassfest: chips, läsk, godis, peruker, serpentiner och musik. 
Men precis som demokratin är vår fest inte gratis.
      I ett rasande tempo tar vi oss igenom svensk demokratis 
historia och söker svar på frågorna: Vad är vår demokrati värd? 
Vilka bestämmer över den? Vem är det egentligen som bär 
ansvar för den? Och framförallt, har din röst ett pris?



Skolår år 3–6 HT samt offentliga föreställningar 
MUSIK Georges Bizet LIBRETTO Henri Meilhac & Ludovic Halevy efter 
Prosper Marimees novell Carmen ÖVERSÄTTNING Axel Strindberg  
REGI & BEARBETNING Alexander Öberg SCENOGRAFI, KOSTYM &  
MASK Anna Fredriksson MUSIKARRANGEMANG & MUSIKER Peter  
Tikkanen LJUSDESIGN Ronny Andersson 

MEDVERKANDE Niclas Ekholm, Per Fritz, Linus Lindman,  
Maria Simonsson och Peter Tikkanen 

NYPREMIÄR 29/8 på Nya Teatern

“Länsteatern tar den  
yngre publiken på allvar och 
har än en gång bjudit på en 

sevärd och engagerande  
föreställning” 

 –Karlskoga Tidning

“En underbar kärlekshistoria 
om passion och kåthet”  

–SVT Tvärsnytt

“Muy bueno. Aplausos!  
Aclamaciones, Carmen. Alltså 

helt nöjd. Inte minst för att 
åldersgruppen respekteras på 

ett föredömligt sätt”   
–Kulturdelen

CARMEN
En repris av en mycket uppskattad och hyllad föreställning  
från 2014 – vår egna version av Bizets klassiker Carmen. En 
snabbversion med mycket musik och fantasi.
      Carmen är en dramatisk berättelse fylld av galen passion och 
svartsjuka, som handlar om hur fort en kärlek kan bytas och 
brytas. Här finns massor för en ung publik på väg in i tonåren 
att känna igen sig i. Vi har inspirerats av operans dramatiska 
berättelser och ljudbilder, och utforskar om synen på könsroller, 
makt och utanförskap har förändrats över tid. Allt framfört i 
storslagna kostymer, så nära publiken att musiken både hörs, 
syns och känns.
      För regi och bearbetning står Alexander Öberg, som ligger  
bakom flera publikfavoriter på Örebro länsteater.

SJUKTFRISK
Högaktuell tematik av Mette Heeno

Skolår 7–9 HT samt offentliga föreställningar 
MANUS Mette Heeno ÖVERSÄTTNING Anders Duus REGI Yngve  
Dahlberg MUSIK Christer Christensson SCENOGRAFI & KOSTYM  
Marika Feinsilber LJUS Ronny Andersson MASK Giovanni Indelicato  
FÖRLAG Colombine Teaterförlag

MEDVERKANDE Malin Berg och Hanna Lekander  
RÖSTEN Kardo Razzazi

URPREMIÄR 22/9 2018 på Nya China

“..ett viktigt och  
angeläget budskap  

och applåderna  
blir många och  
långa från den  

nöjda publiken!”  
–Nerikes Allehanda

“Malin Berg och  
Hanna Lekander får  
användning för hela  

känslopaletten.  
SjuktFrisk är en gripande 

och smärtsam men  
också sjukt rolig  

upplevelse”  
–Karlskoga Tidning/Kuriren

Emelie vill inte vara kvar på kliniken. Det enda hon vill är 
att vara smal och vacker. Hennes hemliga vän Ana driver 
på henne. Det går alltid att gå ner ett kilo till. Samtidigt 
upptäcker Emelies mamma Anette att hon plötsligt tappat 
känseln i ena handen. Inte kan det väl vara något allvarligt – 
det har hon verkligen inte tid med! Och Emelies pappa Jens 
tar sitt smygrökande till en ny nivå, när han flyr samhället helt 
och flyttar upp i ett träd.
      SjuktFrisk är en djupt allvarlig pjäs om hetsen efter den 
perfekta kroppen, den perfekta karriären och det perfekta 
livet. Men den närmar sig sitt ämne med lätthet, groteskerier 
och drastisk humor och blir en skrattspegel av vår kravfyllda 
tid.



Vi öppnar teatern. Det är enkelt och roligt att få en titt bakom  
våra kulisser, lära känna oss och delta i det konstnärliga samtalet.  

Det kan vara readings av pjäser, rundvandringar på teatern,  
öppna repetitioner, föreläsningar och mycket annat  
– och inträdet är alltid gratis!

UPPLEV 
MER

POLARISERINGENS DRAMATURGI  
- HUR MEDIERNA FJÄTTRAR OSS  
I DEN SVARTVITA VÄRLDEN
DoIT-möte. DoIT är en tvärsektionell samverkansarena 

som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning 

och praktik. Inspiratör: Gunilla Kindstrand, frilansande 

kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden. 

Värd: Örebro länsteater.

23/1 på Örebro Teater

READING: PREKARIATET
Reading av Johanna Emanuelssons satiriska och djupt 

allvarliga pjäs. Johanna var samtidigt aktuell med 

lågstadiepjäsen Den livsfarliga skogsexpeditionen.

30/1 på Örebro Teater

PRESSKONFERENSEN
Ett rikstäckande event, initierat av Teater Halland, där 

nobelpristagaren Harold Pinters pjäs framfördes i 23 

städer samtidigt. I Örebro framfördes pjäsen av Kalle 

Nilsson, Michael Cocke och Lars Ströman. Därefter 

följde föreläsning av Ulricha Johnson (Scensverige) och 

samtal tillsammans med Behcet Barsom (KD),  Irén 

Lejegren (S), Daniel Spiik (SD), Lars Ströman (politisk 

redaktör och ledarskribent hos NA) och Ulricha 

Jonsson (Scensverige). Moderator: Michael Cocke.

10/2 på Örebro Teater

SAMTALSKVÄLL: KULTUR  
OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
Föreläsning och samtal med Keith Wijkander kring 

kulturens roll i olika samhällsskiften, både i dåtid 

och i nutid. Kvällen var en del i samtalsserien Att 

värna demokratin som anordnades inför höstens val. 

Arrangörer var Örebro länsteater, Studieförbundet 

Bilda och Kunskapshuset mot våldsbejakande 

extremism Örebro kommun.

13/3 på Örebro Teater

TEATERVANDRINGAR  MED MALIN BERG
En möjlighet för publiken att titta in bakom scenridån tillsammans med skådespelaren Malin Berg som varit en del av Örebro länsteaters ensemble sedan 1986. Publiken fick följa med upp på stora scenen, se arbetet med masker och smink samt ta del av rekvisita som skapats genom åren.

5/4–15/5 på Örebro Teater

POLITIKERDEBATT: OPEN UP!En inspirerande samtalskväll där lokala politiker fick lyssna på vad örebroarna tycker och tänker. Medverkande: Sara Richert (MP), Seydou Bahngoura (C), John Johansson (S), Börje Ström (L), Maria Haglund (M), Murad Artin (V) och Lennart Bondesson (KD).16/4 på Örebro Teater

GALLERI HÖRNAN: IMORGON ÄR NUGalleri Hörnan är ett helt nytt inslag i vår teatermiljö. Här ges konstnärer möjlighet att tolka eller inspireras av aktuella föreställningar. Först ut var konstnären Jens Haraldsson som främst jobbar med skulpturer och installationer.
5/5–9/6 på Örebro Teater

TEMADAG: DET SOM ÄR VÅRT!Med anledning av NA:s kulturpris bjöd Biblioteksupproret i Ramsberg, Örebro länsteater och Nerikes Allehanda in till en temadag om demokratiska mötesplatser och kultur på landsbygden. 26/5 i Ramsbergs Församlingsgård
VALKVÄLLAR PÅ ÖREBRO TEATER MED SR OCH NA
Tillsammans med Sveriges Radio och Nerikes Allehanda lät vi teaterns värld av drömmar och fantasi ligga till grund för samtal om morgondagens samhälle. Skådespelare framförde scener ur föreställningar, politiker delade med sig av sina visioner och deltog i samtal som livesändes.

23/8 och 30/8 med SR P4 Örebro på Örebro Teater5/9 med NA på Örebro Teater

ÖPPEN REPETITION: GLASÄPPLEN
Öppen repetition inför premiären där publik fick  
träffa ensemble, regissör, m.fl. 
4/9 på Örebro Teater

ATT VÄRNA DEMOKRATIN: 
EXTREMHÖGER I ETT  
DEMOKRATISKT SAMHÄLLE?
Föreläsning av Jonathan Leman (granskare av 
högerextremism och dess propaganda, samt resurs 
inom Toleransprojektet). Panelsamtal där Centrum 
mot våldsbejakande extremism Örebro samt Natalie 
Peart (MP) i Kopparberg och Claudia Kraft (rektor 
Kvinnerstagymnasiet) medverkade. Moderator: Lars 
Ströman. Arrangörer var Örebro länsteater, 
Studieförbundet Bilda och Centrum mot vålds-
bejakande extremism Örebro. Arrangemanget var  
en del av Live at Heart-festivalen i Örebro.
8/9 på Scandic Hotell Grand

NÄR BLIR GENREBEGREPPEN 
PUBLIKFÖRAKT? HUR NÅGOT SOM ÄR ”FÖR ALLA” IBLAND INTE BERÖR NÅGON MEDAN DET VÄLDIGT 
SPECIFIKA BLIR ANGELÄGET FÖR MÅNGA
DoIT- möte. DoIT är en tvärsektoriell samverkansarena 
som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning 
och praktik. Inspiratör; Rikard Lekander, konstnärlig  
ledare på Örebro länsteater.
20/9 på Örebro Teater

GALLERI HÖRNAN: GLASÄPPLEN
Konstnären Jesper Blåder inspirerades av pjäsen 
Glasäpplen i en utställning som fanns uppställd  
under föreställningens spelperiod. Vernissage  
ägde rum i samband med Öppet hus.
26/9–27/10 på Örebro Teater

ÖPPET HUS
Öppet hus på både Örebro Teater och Nya China. 
Föreställningarna SjuktFrisk och Glasäpplen spelades, 
premiär för Teatervandring med Isabelle Moreau, 
eftersamtal fördes om tematiken i SjuktFrisk, 
vernissage för Galleri Hörnan: Glasäpplen, visning av 
kortfilmen vi är de och tillhörande eftersamtal, valda 
stycken ur Carmen spelades och fika serverades.
29/9 på Örebro Teater

TEATERVANDRINGAR  
MED ISABELLE MOREAU
Isabelle Moreau har varit en del av Örebro länsteaters 

ensemble sedan 1996 och ger en egen version av de 

teatervandringar som tidigare letts av Malin Berg.

26/9–17/10 på Örebro Teater

EFTERSAMTAL: SJUKTFRISK
Samtal i samband med offentliga föreställningar. 

Medverkande var Yngve Dahlberg (regissör), Hanna 

Lekander och Malin Berg (ensemble) 

samt inbjudna personer med kunskaper om 

ätstörningar. Samtalsledare: Rikard Lekander.

29/9 och 2/10 på Nya China

ÖPPNA REPETITIONER:  
LÖGN I HELVETE
Öppna repetitioner där publik får möta ensemble, 

regissör, m.fl. innan föreställningens premiär. Adde 

Malmberg berättar om vad som kännetecknar en fars.

15/11 och 20/11 på Örebro Teater

GALLERI HÖRNAN: "NEKROLOG"  
(LÖGN I HELVETE)
En utställning i nio akter som blir en kommentar till 

Lögn i helvete. Utställningen var ett följdriktigt nedslag 

i Marja-Leena Sillanpääs arbete med människans liv 

och död som ett underliggande tema.

8/12–19/1 på Örebro Teater

SAMTALSKVÄLL MED ZONTA
En samtalskväll med  Örebro Zontaklubb I om våld i 

hemmet och att vara medmänniska. Medverkande: 

Peter Svensson (grundare Huskurage) och Anna-Carin 

Magnusson (Bosocial chef ÖBO).

10/12 på Örebro Teater



KLUBB BUBBLA
Ständig konferencier, Michael Horvath, bjuder in 
till en afton med musik, estradpoesi och spoken 
word. Med Poetry Slam-vinnare som gäster, men 
också andra spännande publicerade poeter, är 
Klubb Bubbla en spetsscen i genren.
     Under fyra kvällar möts ordkonstnärer inför 
publik, ibland i snabba dueller med ord, ibland i 
lugna soffsamtal.

27/3, 8/5, 25/9 & 27/11 på Nya China

Övrigt

Gästspel
PARISMIDDAGEN
Gästspel från Riksteaterns Tyst Teater. Arrangerades 
i samarbete med Örebro Riksteaterförening. En 
föreställning som hyllar den svenska dövrörelsens 
150-årsjubileum och lär publiken om dövas 
förutsättningar för över hundra år sedan och 
idag.

MANUS Jenny Schöldt REGISSÖR Debbie Z. Rennie
SCENOGRAF Alexei Svetlov KOSTYM Lars Otterstedt
MASK Eva Rizell PRODUCENT Riksteatern 
MEDVERKANDE Mette Marqvardsen och Joakim 
Hagelin-Adeby

18/5–19/5 på Nya China

SUPERHJÄLTAR
Gästspel från Riksteaterns Tyst Teater. Arrangerades 
i samarbete med Örebro Riksteaterförening. En 
föreställning om det svåra i att hitta och acceptera 
sig själv, med alla de bra och dåliga sidor en har. En 
supervisuell och gränslös upplevelse för både döva och 
hörande, där specialeffekter blir scenkonst.

REGI OCH MANUS Filip Burman SCENOGRAFI OCH 
KOSTYMDESIGN Tanja Honkanen LJUSDESIGN Charlie 
Åström MASKDESIGN Gabriel Jim Nal PRODUCENT 
Riksteatern MEDVERKANDE Aino Hakala, Amina 
Ouahid, Dawn Jani Birley och Tommy Rangsjö

11/10–13/10 på Nya China

LÄNK 2018
Regional festival som genomförs i hela Sverige. 
LÄNK 2018 är ett Riksteaterprojekt och i Örebro 
arrangeras festivalen av Örebro länsteater, i  
samarbete med Riksteatern Örebro län, Nya Teatern, 
Örebro Kulturskola samt Örebro Riksteaterförening.
      Ungdomsgrupper från Örebro län och kringliggande  
län spelar specialskrivna pjäser av Sveriges bästa 
dramatiker, deltar i frukostsamtal tillsammans med 
dramaturg och deltar i feedbacksamtal tillsammans 
med personal från Örebro länsteater.

20/4–22/4 på flera platser i Örebro

Publik

Totalt I Örebro kommun I resten av länet Utanför länet Varav barn & ungdom

Pjäs/evenemang Fst. Publik Fst. Publik Fst. Publik Fst. Publik Publik

DoIT: Polariseringens dramaturgi.. 23/1 1 25 1 25

Tummelisa 7 1209 7 1209 482

Provpublik: Trolleriskola 1 29 1 29 25

Reading: Prekariatet 1 38 1 38

Presskonferensen 1 58 1 58

Bläck eller Blod 43 9834 20 3600 23 6234 439

Samtalskväll: Kultur och samhälls. 13/3 1 55 1 55

Publikrep 27/3: Imorgon är nu 1 21 1 21

Imorgon är nu inkl. genrep 21 2678 21 2678 84

Off. fst. 28/3: Skogsexp. 1 60 1 60 20

Skolfst: Skogsexpeditionen 39 2031 39 2031 1819

Politikerdebatt 16/4: Open Up 1 25 1 25

Illusionistens ass. + Trolleriskola 66 2462 43 1439 22 992 1 31 2047

LÄNK 1 127 1 127 104

Frukostsamtal 21/4: LÄNK 1 82 1 82 72

Frukostsamtal 22/4: LÄNK 1 75 1 82 65

Teatervandringar m. Malin B. 9 142 9 142 23

Off. fst. 29/5: Klassfesten 1 60 1 60 15

Gymnasiet: Klassfesten 6 161 6 161 143

Temadag i Ramsberg 26/5 1 60 1 60

Illusionistens ass. i Ramsberg 26/5 1 60 1 60 18

Genomdrag 17/8: SjuktFrisk 1 14 1 14

Öppet rep 4/9: Glasäpplen 1 34 1 34

Valkvällar m. SR P4 23 & 30/8 2 198 2 198

Publikgenomdrag 14/9: Glasäpplen 1 19 1 19

Valkväll m. NA 5/9 1 100 1 100

Temakväll: När blir genrebegreppen.. 20/9 1 14 1 14

Öppet hus 29/9 1 157 1 157

Eftersamtal 2/10: SjuktFrisk 1 8 1 8

Skolföreställningar: SjuktFrisk 37 2250 37 1888 4 266 2 96 2083

Off. fst: SjuktFrisk 2 97 2 97

Teatervandringar m. Isabelle M. 11 251 11 251 98

Dagfst. 23–24/10: Glasäpplen 2 310 2 310 270

Glasäpplen inkl. genrep 26 2976 24 2891 2 85 225

Att värna demokratin 8/9 1 55 1 55

Öppna repetitioner: Lögn i helvete 2 165 2 165

Klubb Bubbla 4 256 4 256

Publikgenomdrag 30/11: Lögn i helvete 1 33 1 33

Off. fst. på NC + turné: Carmen 8 294 3 153 5 141 7

Skolfst. på NC + turné: Carmen 34 3295 8 1859 26 1436 2563

Föreläsning m. Zonta 10/12 1 38 1 38

Illusionistens ass. m. Svenska Kammarork. 6 1943 6 1943 1762

Lögn i helvete inkl. genrep 13 1861 13 1861 82

Summa 361 33660 24241 12446

=
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