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Digitala scenen

TÄVLA MED TEATER!
Vi drar 10 vinnare som får en fin gåva ur vår presentshop. Mejla dina svar senast den 17 januari
2021 till infobiljett@scenkonstost.se och märk med ordet TÄVLING i ämnesraden. Det går också bra
att posta svaren tillsammans med namn, adress och telefonnummer till Scenkonst Öst AB, Box 2287,
600 02 Norrköping. Märk ditt brev med TÄVLING. Lycka till!

3. Östgötateatern är den teater i Sverige som har flest
abonnenter. Hur många föreställningar ingår i ett
abonnemang?

1. På bilden ovan ser ni Anette Amelia

Larsen som spelade Maria i den populära familjemusikalen Sound of Music.
Vilket år hade den premiär på Stora
teatern i Norrköping?

4. Stora teatern i

Linköping har nyligen genomgått en
omfattande renovering och modernisering bakom kulisserna, vilket år är
teaterhuset byggt?

5.
2. År 2018 tog han över som
teaterchef, vad heter han?
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Föreställningen Har du blivit född var först ut att
spela på den nya X-scenen i Norrköping. I en av huvudrollerna syntes skådespelaren Caroline Harrysson.
Spelåret 2020/2021 medverkar hon i två föreställningar på stora scenen, vilka?

Vi längtar
efter att
träffa dig
igen.
Det är så tomt i
teaterhusen just nu.
Våra fysiska scener är stängda till och med den
10 januari 2021. Hur det blir därefter beror på
utvecklingen av smittspridningen i samhället.
Under hösten har vi gjort en lång rad smittskyddsåtgärder för att öka tryggheten för publik och personal. Vi är beredda att öppna på
ett säkert sätt för begränsat antal besökare så
snart läget tillåter.
Vi kommer att uppdatera informationen om
våra föreställningar och vad som gäller under våren på ostgotateatern.se så snart vi vet
mer. Självklart kommer vi även hålla dig som

är abonnent uppdaterad. Följ oss också gärna
i sociala medier för snabbare nyheter och bakom kulisserna-inblickar!
Att vi pausar på våra fysiska scener betyder
inte att vi stänger ner - framöver kommer vi att
fortsätta satsningen på den digitala scenen (läs
mer på sida 5). Radioteater och film kan inte
ersätta liveupplevelsen i en teatersalong, men
förhoppningsvis lysa upp lite i vintermörkret.

God jul & gott nytt år

från alla oss på Östgötateatern
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EXPEDITION
KYLA
Komik på Grönland
AV Leea Klemola och Klaus Klemola REGI Jussi Sorjanen
ÖVERSÄTTNING Anna Simberg MEDVERKANDE Ann-Sofie Andersson
Kern, Tobias Almborg, Sven Angleflod, Jesper Barkselius, Maurits
Elvingsson, Caroline Harrysson, Anja Rajić, William Wahlstedt,
Marika Strand, Patrik Voight och Karl Sanner

Häng med på en arktisk resa kantad av knäpp humor och galna karaktärer. Expedition kyla är en
fartfylld mörk komedi, för första gången på den
svenska teaterscenen.
Marja-Terttu driver världens nordligaste grill på
Grönland men längtar efter ännu kyligare trakter.
Piano Larsson ska nu leda en expedition norrut
med målet att skapa ett nytt samhälle. De två sista
kvarlevande neandertalarna, deras dotter och familjens personliga assistent Saija följer med på resan. Det gör även den unge Arijoutsi Prittinen, den
skjutgalna prästen Knuut, den 78-åriga prostituerade mormor Nancy och den danske polisen Aage.
Med grillkiosken och tre talande hundar i släptåg
bär det iväg mot kallare breddgrader.

LINKÖPING 12 FEBRUARI–20 MARS 2021
NORRKÖPING 17 APRIL–15 MAJ 2021

PEER
GYNT
Ett groteskt sagolikt äventyr
AV Henrik Ibsen REGI Marie Nikazm Bakken ÖVERSÄTTNING Lars Forsell
MEDVERKANDE Hanna Dawit, Camilo Ge Bresky, Lisa Hu Yu, Thora
Möller Jensen*, Stina von Sydow, Martin Waerme, Joel Ödmann,
Maria Zakrisson Mortensson och Lola Zackow
*Praktikant från Teaterhögskolan i Luleå

Följ med en av teaterhistoriens största skitstövlar Peer Gynt - på ett storslaget äventyr. Kan innehålla
spår av kostymfest, troll, berg och hästar.
Peer Gynt är en ansvarslös narcissist med livlig fantasi. Han lever fattigt tillsammans med
sin mamma i en norsk by, men i sina dagdrömmar är han en kejsare. Han förälskar sig i Solveig men flyr från henne och sin döende mor för
att jaga kejsardrömmen utanför den trånga dalen. Resan tar honom till Marocko och Egypten
och när han till slut återvänder hem är det som
en åldrad och knäckt man, tvungen att göra upp
med sig själv. I Peer Gynt undersöker Ibsen idédramat där filosofi, samhälle och människa smälter samman. Med fyndigt språk och en stor portion humor porträtterar han människan – i jakten
på kärlek till sig själv, storhetsmakt och mening.

NORRKÖPING 20 FEBRUARI–13 MARS 2021
LINKÖPING 16 APRIL–27 MAJ 2021
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ostgotateatern.se

youtube.com
/ostgotateatern

facebook.com
/ostgotateatern

@ostgotateatern

Välkommen att ta del av våra digitala produktioner på ostgotateatern.se. Här hittar du radioteater
och filmproduktioner, dikter, noveller och musik,

Östgötateatern

improvisationslekar, bakom kulisserna-inslag
och konsertsamarbeten med SON. Vi finns även
på Spotify och YouTube.

DEN HELIGA NATTEN

KURA SKYMNING

JANSSON GÖR EN JANSSON

ostgotateatern.se/natten

ostgotateatern.se/kuraskymning

ostgotateatern.se/jansson

Marika Strand läser
Selma Lagerlöfs julnovell.

Stämningsfull pianomusik av
och med Marina Andersson.

Direktsänt julprogram 22 dec
kl. 19.00 på vår Facebook-sida.

SLUTET GOTT, ALLTING GOTT

PÅ 60 SEKUNDER

I KOSTYMFÖRRÅDET

ostgotateatern.se/gott

ostgotateatern.se/sekunder

ostgotateatern.se/kostymtv

William Shakespeare-pjäs
som radioteater i tre delar.

Skådespelare tävlar i underhållande improvisationskonst.

Följ med på en tur bakom
kulisserna i kostymförrådet!

5

Vi hjälper dig!
Nu när våra fysiska scener är stängda är det
Östgötateaterns säljavdelning du träffar.

Maria Hansson, Christina Grüttner, Anna Nilsson,
Anna Säfström och Caroline Karlsson FOTO Niclas Fasth

Det är oss du möter!
Det är vi som svarar i telefonbokningen, i den
nystartade chatten på hemsidan och på ditt
mejl till infobiljett@scenkonstost.se. Det är
också vi som har den tråkiga men viktiga uppgiften att så snabbt det bara går skicka ut SMS

om inställd föreställning och betala tillbaka
dina biljettpengar.

Tills vi ses önskar vi er trevliga helger!
Maria, Christina, Anna, Anna och Caroline

Tack för ditt tålamod
och för all den förståelse
vi mött under detta turbulenta år.
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Vi öppnar för dig!
Allt är verkligen inte som
vanligt just nu. Teaterhuset är stängt, men
vi öppnar det bara
för dig!
Ta en härlig vinterpromenad och
förläng den med ett
värmande besök på
Stora teatern i Linköping. Upplev det nyrenoverade teaterhuset genom vår tipspromenad
där du får sätta teaterkunskaperna på prov eller lära dig spännande saker du inte visste. Vi
bjuder på en kopp kaffe under tiden.

säga ett år efter terrorattackerna mot bland
annat World Trade Center. Utställningen var
tänkt att visas under spelperioden av musikalen Come From Away. Bilderna är tagna av
östgötska fotografen Michael Svensson, som
tillsammans med journalisten Petronella Uebel
bevakade årsdagen för Norrköpings Tidningar.
Biljett med tidsbokning krävs. Självklart finns
någon från säljteamet på plats för att guida dig
rätt och svara på eventuella frågor. Välkommen!

Boka ditt besök – fri entré

Vissa fredagar kl. 14.00-16.00 med start den 22
januari 2021.

Du går själv eller tillsammans med en vän. Tiderna som går att boka är anpassade så att inga
sällskap ska mötas under promenaden.

Se vilka datum och boka på ostgotateatern.se/
oppetfordig. Max två biljetter/sällskap, 15 min
mellan insläpp.

I guldfoajén kan du ta del av en gripande fotoutställning med bilder från New York under
minnesdagen den 11 september 2002, det vill

Biljettsläpp för Linköping 12 januari kl. 10.00.
Biljettsläpp för Norrköping meddelas inom kort.
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Köp ett presentkort i julklapp! Det gäller
i två år och kan användas till både
föreställningar på Östgötateatern och
konserter med Norrköpings Symfoniorkester.

Köp på ostgotateatern.se/presentkort

Följ oss på alla våra scener!
De Geerhallen Norrköping
Crusellhallen Linköping
Facebook @norrkoping.symphony
Instagram @norrkopingsymph
YouTube NorrkopingSymphOrch
SoundCloud Musiker i micken-podden
Spotify Norrköpings Symfoniorkester

Chefdirigent Karl-Heinz Steffens

norrkopingssymfoniorkester.se

