ÅRSREDOVISNING 2019

2019 är ett år vi nu kommer att

I salongen fick teaterbesökarna
möta både Kristina Lugns
egensinnige i: Gråt inte mer,
Cecilia. Och inte du heller, Ursula.
och Lars Otterstedts visuella värld
i Vargen och Glaskulan.

Våren handlade som ofta om
att säkra barns rätt till att möta
professionella teaterupplevelser
i hela länet och en höjdpunkt var
då vi välkomnade Rosengrens
skafferi in på Örebro Teater. En
central ny mötesplats som har
mat ♥ teater i fokus öppnade i
länet.

Vår vision av ett Örebro Teater
med estetisk mångfald och
internationell utblick hoppas vi
gett publiken vidgade perspektiv
under året.

se tillbaka på som pre- Corona. Då
vi gick in i det nya året spelades
farsen Lögn i helvete på Örebro
Teater och Akta dig för Rödluvan
repeterades på Nya China.

Under våren presenterade vi
också två urpremiärer, 100 sånger
av Roland Schimmelpfennig och
Äkta Känslor av Hanna Nygren. Vi
är stolta att ha kunnat presentera
teaterupplevelser av såväl en
internationellt väletablerad
som en nästa-generationens
dramatiker i Örebro!
Hösten inleddes med en
säsongspresentation på
teaterplan för såväl våra trogna
abonnenter som nyfikna
förbipasserande och samma kväll
välkomnade Rikard Lekander
till det första Konstnärligt
talat på Rosengrens skafferi.
Premiärgästerna var Agneta
Ehrensvärd och Jakob Eklund och
de initierade tillsammans ett
samtal om konstnärliga processer
som kommer att fortsätta över
tid, genrer och rum.

Och med siktet mot framtiden
är alla de teatermöten som skett
under 2019 så värdefulla och
längtan efter att få ses igen är
alldeles extra påtaglig.

LÖGN I HELVETE
Av Anthony Neilson

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.

ÖVERSÄTTNING Hans Alfredsson
REGI Adde Malmberg
SCENOGRAFI & KOSTYM Hansson Sjöberg
LJUSDESIGN Ronny Andersson
LJUDDESIGN Per Fritz & Philip Henning
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato & Linda Lundqvist
(praktikant)
FÖRLAG Colombine teaterförlag
MEDVERKANDE Malin Berg, Siw Erixon, Anders Hambraeus,
Hanna Lekander, Anna Lyons, Jan Modin & Hans Christian Thulin
URPREMIÄR 8 december 2018 på Örebro Teater
STATISTIK
Föreställningar: 12 (under 2019)
Publik: 1 915

100 SÅNGER
Av Roland Schimmelpfennig

En grupp människor samlas. De är helt vanliga människor, som inte
har något annat gemensamt än att de klivit på samma tåg. Ett tåg
som inte kommer att nå sin slutdestination. Nu försöker de berätta
vad som egentligen hände klockan 08.55, precis i det ögonblick
som tåget rullade ut från stationen. Det ögonblick när Sally, som
jobbar på stationscaféet, såg ut genom fönstret och mötte en
mans blick och tappade koppen hon hade i handen. Ögonblicket
när koppen gick i tusen bitar mot stationskaféets golv och hela
världen brann upp. Men inför det oerhörda tvekar de, och berättar
istället om allt det andra. Om de oväntade, livsförändrande
mötena. Om drömmar, om kärlek vid första ögonkastet och om
låtarna som får oss att nynna i morgontrafiken. Kan ett enda
ögonblick förändra allt?
ÖVERSÄTTNING Ulf Petter Hallberg
REGI Sara Giese
KOREOGRAFI Dag Andersson
SCENOGRAFI Sara Giese
KOSTYM Elin Hallberg
LJUDDESIGN & MUSIK Anna Sóley Tryggvadóttir
LJUSDESIGN Ronny Andersson
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato
FÖRLAG Fischer Verlag
FÖRLAG ÖVERSÄTTNING Columbine Teaterförlag
MEDVERKANDE Samuel Astor Åström, Frida Beckman, Malin Berg,
Hanna Dawit, Roger Storm & Hans Christian Thulin
URPREMIÄR 23 mars 2019 på Örebro Teater
STATISTIK
Föreställningar: 24
Publik: 3 372

”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 förvecklingar 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

”Helt klart en av mina starkaste
teaterupplevelser någonsin”
–Nerikes Allehanda

”Att ’100 sånger’ nu spelas så vackert
och så glatt av en utarmad länsteater
som lyckats fixa en nyskriven pjäs av
denna kaliber – är inget mindre än en
trotsig och imponerande arbetsseger.”
–Expressen

”Sara Gieses regi leker med den
drastiska lätthet som också
finns i Roland Schimmelpfennigs
undergångsdrama. Rytmiskt,
roligt och medryckande”
–Kulturnytt i P1

”Just därför är det möjligt att en
kaffekopp som inte tappas kan innebära
/…/ att under kan äga rum. Ett av dem
sker på Örebro länsteater.”
–Svenska Dagbladet

GLASÄPPLEN
Av Anders Duus

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.

MANUS Anders Duus
REGI Helena Sandström Cruz
SCENOGRAFI & KOSTYM Daniel Åkerström-Steen
LJUSDESIGN Ronny Andersson
LJUDDESIGN Philip Henning
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato
FÖRLAG Colombine Teaterförlag
MEDVERKANDE Anders Hambraeus, Anna Lyons &
Hans Christian Thulin
NYPREMIÄR 11 maj 2019 på Örebro Teater
STATISTIK
Föreställningar: 5 (under 2019)
Publik: 468

ÄKTA KÄNSLOR
Av Hanna Nygren

Kattvideor eller mindfulness – hur undviker du att tänka på
att alla du älskar ska dö? En familj samlas vid en gammal
farmors dödsbädd. Men döden, den stora finalen, lever inte
upp till förväntningarna. Allt känns mest overkligt och, ärligt
talat, långtråkigt. Som tur är har landstinget en särskild
lösning. Familjen får möjligheten att ta farväl av farmor på ett
sätt som sparar pengar och tid, och säkerställer att alla känner
rätt känslor vid rätt tillfälle. Valet borde vara enkelt, men alla
är inte överens.

DRAMATIKER Hanna Nygren*
REGI Johan Paus*
SCENOGRAFI Erika Sjödin*
KOSTYM Liv Pettersson*
MASK- & PERUKDESIGN Frida Ottosson*
LJUDDESIGN Cicely Irvine*
LJUSDESIGN Casper Törneman*
PRODUCENT Emma T. Åberg*
MEDVERKANDE Liisa Blad**, Åsa Gustafsson, Jonas
Hedlund & Hanna Lekander
URPREMIÄR 11 maj 2019 på Nya China
*Avgångselever från Stockholms Dramatiska Högskola
**Avgångselev från Teaterhögskolan i Helsingfors
STATISTIK
Föreställningar: 8
Publik: 488

”Det är de små hysteriska
detaljerna som gör att de
'äkta' känslorna blir äkta”
–Nerikes Allehanda

“...enkelt avläsbar men
rikt mångbottnad..."
–Dagens Nyheter

“Luften blir elektrifierad
så att det slår gnistor”
–Nerikes Allehanda

“Ett lågintensivt men
högoktanigt drama”
–Karlskoga Tidning/Kuriren

“...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

GRÅT INTE MER, CECILIA.
OCH INTE DU HELLER, URSULA.
Av Kristina Lugn

I denna country–musikal–monolog gestaltas med poetisk dråplighet
machoidealens tragikomiska baksidor och modet att drömma om
ett annat liv. Som kunde ha blivit eller kanske kan bli? En musikalisk,
berörande och humoristisk enaktare om ensamhet och brustna
drömmar.
Skådespelaren Linus Lindman gör ett kärleksfullt porträtt av piloten
Tage G Petrén. Från sin lägenhet i Månkarbo försöker Tage reda ut
varför ingen förstår att han egentligen är en countrystjärna i Seattle.
Varför hans fru Cecilia lämnat honom och varför ungdomskärleken
Ursula inte förstår att de fortfarande hör ihop.
KOMPOSITÖR Niko Röhlcke
REGI Jörgen Dahlqvist
SCENOGRAFI & KOSTYM Kajsa Hilton Brown
LJUSDESIGN & VIDEO Jörgen Dahlqvist
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato
MEDVERKANDE Per Fritz & Linus Lindman
PREMIÄR 31 augusti 2019 på Örebro Teater
STATISTIK
Föreställningar: 26
Publik: 2 725

”Örebro länsteaters Linus Lindman är
också klippt och skuren för rollen. /.../
Countrymusiken pumpar, svetten lackar
i strålkastarljuset, rökmaskinen går på
högvarv och publiken klappar takten.”
–Nerikes Allehanda

”Resultatet är riktigt snyggt och ett
gott exempel på hur tekniken kan
berika teatern.”
–Karlskoga Tidning/Kuriren

BLUE AIR

Av Paula Stenström Öhman

REGI Oskar Thunberg
SCENOGRAFI & KOSTYM Jenny Kronberg
LJUSDESIGN Raimo Nyman
KOMPOSITÖR & LJUDDESIGN Stefan Johansson
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato
FÖRLAG Colombine Förlag
MEDVERKANDE Malin Berg, Björn Elgerd, Linus Lindman &
Emelie Strömberg
URPREMIÄR 7 december 2019 på Örebro Teater
STATISTIK
Föreställningar: 15 (under 2019)
Publik: 1 662

Under en sommar rasar en förtvivlad saknad i Rita. Motivet har
skiftat, ingenting går längre ihop. Driven av en oändlig längtan
och stigande oro söker hon efter det som gått förlorat. Hon
slutar sova, sköta sitt arbete och ta hand om sin son Sammy. Folk
blir obekväma och nervösa. Vad är det som har hänt? Varför går
hon runt i skogen och lyssnar på musik? Har Rita blivit galen?
Och vem är Valentin?
På ortens psykiatriska klinik träffar Rita andra som också tappat
fotfästet. Några är patienter, några är anhöriga och personal,
några svävar mellan liv och död. En kväll inträffar en våldsam
incident som sätter en kedja av minnen och händelser i rörelse
bakåt och framåt i tiden. Rita är vårt opålitliga vittne. Och snart
är ingenting sig likt.

”Det är lika bra att säga det direkt: det
här är teater när den är som bäst!"
–Nerikes Allehanda

”Första akten är nog det
starkaste jag sett på Örebro
Teater på många år.”
–Kulturdelen/Länsradion

”Viktigt och välspelat om utsatthet
/…/ Det är fyra skådespelare som är
på scen, och de spelar en rad olika
roller. Det är ett grepp som kan bli
lätt förvirrande ibland, men här
fungerar det klockrent. Framför
allt tack vare oerhört starka
skådespelarinsatser”
–Karlskoga Tidning

TEATER FÖR BARN
OCH UNGA

AKTA DIG FÖR RÖDLUVAN
Dramatisering av Emelie Östergren

Sagan om Rödluvan är en av våra allra mest välkända. Både vuxna och barn
kan berättelsen om flickan som får i uppgift att gå genom den djupa skogen
till sin farmor med mat, luras av en varg, blir uppäten och till sist räddas av en
jägare.
I vår version blir Rödluvan dock en ny slags saga, om ilska och att hellre vilja
gå sin egen väg än att släpa nån korg till mormor. Vi möter en Rödluvan vars
uppror till och med skrämmer slag på själva vargen, innan hon inser att det
som började som en lek gått helt överstyr. Går det att rätta till?

DRAMATISERING Emelie Östergren
REGI Carl Johan Karlson
MUSIK Christer Christensson
SCENOGRAFI & KOSTYM Sofia Romberg
LJUSDESIGN Ronny Andersson
MASKDESIGN Giovanni Indelicato
FÖRESTÄLLNINGSDRAMATURG Vesna Stanisic
TEXTDRAMATURG Anders Duus
MEDVERKANDE Christer Christensson, Emelie Florén,
Linus Lindman & Maria Simonsson
URPREMIÄR 6 februari på Nya China
SKOLÅR 1–3
SPELPERIOD VT2019 v. 6–20

STATISTIK
Föreställningar: 56 för skolan, 4 offentliga
Publik: 2 922 från skolan, 160 på offentliga

VARGEN OCH GLASKULAN
Av Lars Otterstedt

I djursagan om vargungen Ve Niae får du bekanta dig med några av de
fantastiska djur som finns i vår nordiska fauna.
Men framför allt får du se en spännande saga med både humor och värme,
om vunnen och förlorad vänskap, om grupptryck och om att göra saker fast
man egentligen innerst inne inte vill. Den handlar också om längtan att rätta
till sina misstag och att kunna släppa taget, och inte minst om att kunna
säga förlåt och förlåta sig själv.

–Nerikes Allehanda

URPREMIÄR 11 april på Örebro Teater
MÅLGRUPP Förskola upp till 6 år
SPELPERIOD VT2019 v. 15-18
En samproduktion mellan Örebro länsteater
och Riksteaterns Tyst Teater

”Barnen i publiken skrattar
glatt när skådespelare Mette
Marqvardsen illustrerar de
olika djuren”
–Örebroar'n

”Länsteatern har än en gång
skapat ett stycke levande teater
som ger en stark upplevelse att
bära med sig hem”

REGI Lars Otterstedt
SCENOGRAFI & REKVISITA Lars Otterstedt
KOSTYM Lars Otterstedt & Theresa Sulemana
LJUDDESIGN Per Fritz & Kenny Nilsson
MASKKONSULTATION Giovanni Indelicato
LJUSDESIGN Kenny Nilsson
JONGLERINGSINSTRUKTÖR Jakkin Wiss
MEDVERKANDE Mette Marqvardsen

STATISTIK
Föreställningar: 8 för skolan, 2 offentliga
Publik: 423 från skolan, 85 på offentliga

FÖRHÖR

Av Martina Montelius

Sara har inte varit i skolan på över en månad. Hon plågas av en
ångest så stark att hon kräks om hon försöker ta sig dit. Men
det finns en utlösande orsak. En orsak som hon i det längsta
vägrar berätta om. Det här är en pjäs om föräldrars stundtals
förvirrade välvilja, om myndighets- och rättssamhällets
famlande försök att hålla jämna steg med förändringarna i
tonåringars livsvillkor – men mer än något annat är det en
pjäs om Sara, 14 år.

”Pjäsen är en syster, med svart bälte i
karate, som ställer sig snett bakom och
backar upp alla tjejer som någonsin
utsatts för sexuella övergrepp.”
–Nerikes Allehanda

”Örebro länsteater goes
Montelius-Metoo med en
nacksving!”
–Expressen

”Många föräldrar borde se den, så
de vet vad som kan hända på sociala
medier, säger åttondeklassaren
Ludvig.”
–Svt

REGI Olle Jernberg
SCENOGRAFI & KOSTYM Jasminda Asplund Blanco
LJUSDESIGN Sofie Gynning & Casper Törneman
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato
FÖRLAG Colombine Teaterförlag
MEDVERKANDE Malin Berg, Arina Katchinskaia &
Hanna Lekander
URPREMIÄR 13 september på Nya China
SKOLÅR 7–9
SPELPERIOD HT2019 v. 37-42
STATISTIK
Föreställningar: 26 för skolan, 2 offentliga
Publik: 2 217 från skolan, 131 på offentliga

AGNES CECILIA
Av Maria Gripe

Nora har flyttat in i ett gammalt hus med sin fosterfamilj. Det finns något
övernaturligt där, något som söker upp Nora när hon är ensam. Något
som verkar vilja just henne något. Noras liv fylls av hemliga tecken och
meddelanden, och när hon börjar undersöka husets tidigare historia står det
klart att det i allra högsta grad finns länkar till hennes eget liv. Kanske handlar
alltihop om den ensamhet Nora själv känt hela sitt liv?
Agnes Cecilia är en klassisk spökhistoria som älskats av generationer barn. Det
är en berättelse som är både vacker, spännande och filosofisk, fylld av Maria
Gripes inkännande blick på barnets värld. När den nu hittar upp på scenen för
första gången på många år är det i en trogen och visuellt läcker version.

”Agnes Cecilia är ett
stycke gripande Gripe
och teaterhöstens mesta
mysrysföreställning för alla från
tio år.”
–Expressen

DRAMATISERING Anders Duus & Maja Salomonsson
BEARBETNING Anders Duus & Maja Salomonsson
REGI Maja Salomonsson
SCENOGRAFI Johanna Mårtensson
KOSTYM Martina Sildén
KOREOGRAFI Cecilia Milocco
KOMPOSITÖR & LJUDDESIGN Anna Haglund
LJUSDESIGN Raimo Nyman
MASK- & PERUKDESIGN Giovanni Indelicato
FÖRLAG Colombine Teaterförlag
MEDVERKANDE Iwa Boman, Anders Hambraeus,
Hanna Hurtig, Katarina Krogh, Johan Marenius
Nordahl & Maria Simonsson
URPREMIÄR 27 september på Örebro Teater
SKOLÅR 4–6
SPELPERIOD HT2019 v. 39-45
STATISTIK
Föreställningar: 35 för skolan, 4 offentliga
Publik: 5 011 från skolan, 676 på offentliga

KONSERTER
Under hösten 2019 förvandlades teaterscenen på Örebro Teater vid tre
tillfällen till Örebros mest stämningsfulla konsertlokal. Konceptet är
lika enkelt som genialt. Intima konserter på Örebro Teater med några av
landets mest uppskattade artister.
Konserterna ges av Örebro länsteater i samarbete med Kulturaktiebolaget.

Isabella Lundgren 28 oktober
Isabella Lundgren skivdebuterade 2012 med albumet It
Had to Be You och har flera gånger nämnts som en av
Sveriges starkaste jazzvokalister. Nu kom hon till Örebro
för att framföra sina jazztolkningar av Bob Dylan. »Om
1900-talet tillhörde Monica Zetterlund tillhör 2000-talet
Isabella Lundgren« skrev DNs recensent Johannes Cornell.
STATISTIK
Publik: 142

Konstnärligt talat är en samtalsserie för dig som
vill veta mer om hur en konstnärlig process kan
se ut. Eller för dig som helt enkelt är lite nyfiken
på arbetet bakom kulisserna. Möt regissörer,
dramatiker, scenografer, kostymdesigners,
skådespelare m.fl. Hör dem berätta om sina
drivkrafter, framgångar och utmaningar. Under
en trivsam timme får du möta några av landets
främsta teaterutövare på nära håll.

17 augusti Agneta Ehrensvärd & Jakob Eklund
18 oktober Lennart Jähkel
24 november Olof & Sofia Wretling
9 december Anna Takanen
STATISTIK
Föreställningar: 4
Publik: 148

KONSTNÄRLIGT TALAT

Pernilla Andersson 30 november
Pernilla Andersson har många strängar på
sin lyra. Hon driver skivbolag, var den första
kvinnliga producenten på ett majorbolag när hon
producerade Svante Thuressons album Nya Kickar
och har tilldelats Sir George Martin Music Award.
Pernilla har även setts i melodifestivalen och gett
ut tio egna album. I Örebro genomförde Pernilla
Andersson premiären av sin julturné.

KLUBB BUBBLA
Ständig konferencier, Michael Horvath, bjuder in till en afton med musik,
estradpoesi och spoken word. Poesi kan vara brevet du skrev men aldrig
skickade till din hemliga kärlek i skolan, eller ett språkmaterialistiskt
experiment om E-nummer i mat. Det kan vara kopierat i smyg på jobbet
eller tryckt i böcker av landets största förlag. Det kan vara skrivet av
en professor, eller uppdiktat av en tvååring som sitter uttråkad i en
kundvagn och leker med förbipasserande ord. Det kan huggas i sten eller
ropas ut över ett torg och försvinna.

STATISTIK
Publik: 163

Klubb Bubbla ställer allt detta på samma scen, och ställer inte det ena
ovanför det andra. Därför är det estradpoesins vardagsrum. Här ser du
vinnare från Poetry Slam-SM, debutanter från bokförlagen, och kanske
någon från ditt kvarter.

Jens Lekman 21 oktober
Jens Lekman slog igenom med debutalbumet
When I Said I Wanted To Be Your Dog 2004, och blev
omedelbart en av Sveriges mest älskade indieartister,
samtidigt som han hyllades världen över. Sedan dess
har Lekman fått otaliga utmärkelser och lysande
recensioner, samtidigt som han etablerat sig som en
av Sveriges starkaste och mest pålitliga trubadurer.
STATISTIK
Publik: 89

19 februari på Örebro Teaters Caféscen
9 april, 8 oktober & 19 november på Nya China

Jenny Wilson 16 november
Jenny Wilsons konsert den 21 november
blev tyvärr inställd. Wilson ställde in hela sin
turné på grund av personliga skäl.

STATISTIK
Föreställningar: 4
Publik: 313

HEM – TYST TEATER

Ett samtida drama inspirerat av vittnesmål från
döva människor på flykt. Gästspel från Riksteaterns
Tyst Teater som arrangeras i samarbete med Örebro
Riksteaterförening.

Under de ruskigaste och läskigaste
höstdagarna, samtidigt som Örebro
förvandlades till spökstaden, presenterade
Örebro länsteater en afton full av fasor och
förskräckligheter. En del av Spökstaden.

REGI Mindy Drapsa
MANUS Maja Lidbrink
SCENOGRAFI Debbie Z. Rennie
KOSTYMDESIGN Christina Yalcin
LJUSDESIGN Charlie Åström
LJUDDESIGN Niklas Swanberg
MASKDESIGN Catherine Dichy

MEDVERKANDE Hanna Hurtig, Katarina
Krogh, Hanna Lekander, Rikard Lekander &
Johan Marenius Nordahl
30 oktober–1 november på Örebro
Teaters Caféscen

11–12 april på Nya China

ANGRY STORIES

Dans- och performanceföreställning
av Ellinor Ljungkvist

STATISTIK
Föreställningar: 3
Publik: 121

REGI OCH MANUS Ellinor Ljungkvist
MEDVERKANDE Amanda Billberg, Ida Hellsten,
Miranda Wallmon & Sonja-Riitta Laine

En mångfald av kompetenser och perspektiv, en ”kombo”
av förnuft och känsla. Professorer, poeter, psykologer,
författare och filosofer. Allt för att stimulera din lust att
leva i harmoni med planeten. Ett samarbete mellan Örebro
Läns Museum och Örebro länsteater.

5 oktober på Örebro Teater

25 oktober på Nya China

STATISTIK
Föreställningar: 1
Publik: 78

STATISTIK
Föreställningar: 1
Publik: 51

GALLERI HÖRNAN

I Galleri Hörnan ges konstnärer utrymme att inspireras
av och tolka teaterns aktuella föreställningar.

VERNISSAGE
Lisa Lindén 23 mars på Örebro Teater
Charlotte Ostritsch 31 augusti på Örebro Teater
Tobias Bradford 7 december på Örebro Teater

PETER PAN – TYST TEATER
Gästspel från Riksteaterns Tyst Teater om
pojken som vägrar bli stor. Arrangerades i
samarbete med Örebro Riksteaterförening.

REGI & MANUS Ramesh Meyyappan
SCENOGRAFI & LJUSDESIGN Charlie Åström
MUSIK Niklas Swanberg
KOSTYMDESIGN Lars Otterstedt
MASKDESIGN Eva Rizell

17 november på Nya China

SÄSONGSSLÄPP

Vi släppte säsongens föreställningar med en
festlig tillställning innehållandes bland annat
livemusik, auktion av rekvisita och kostymer och
öppna repetitioner.

17 augusti på Teaterplan

PUBLIK
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FRAMSIDA / GRÅT INTE MER, CECILIA. OCH INTE DU HELLER, URSULA / BLUE AIR / FÖRHÖR / AGNES CECILIA Mats Bäcker
LÖGN I HELVETE / GLASÄPPLEN Stefanie Andersson
100 SÅNGER Mira Åkerman
ÄKTA KÄNSLOR Casper Törneman
AKTA DIG FÖR RÖDLUVAN Emelie Östergren
VARGEN OCH GLASKULAN Daniel Andersson
HEM Mikael Sundberg
ANGRY STORIES Anna Ljungkvist
PETER PAN Urban Jörén
GALLERI HÖRNAN Tobias Bradford
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