
 

 

 

  

 
Röse och Rheborg i Jonas Karlssons pjäsdebut 
 
 
Den 22 januari har Nattpromenad urpremiär på Stockholms stadsteater. Pjäsen är 
Jonas Karlssons debut som manusförfattare. Eva Röse och Johan Rheborg 
spelar de två rollerna. 
 
–Som skådespelare har jag länge varit sugen på att säga vissa saker. Andra repliker än 
de som stått i mina manus. Jag kom på att jag i så fall nog måste skriva själv. Och nu 
när jag gjort det – är det Eva och Johan som får säga det jag längtade efter.  

 
Jonas Karlsson kallar sin pjäs för en liten mysteriepjäs. Den utspelas under en natt, i en 
hall. En man står där med packad väska. På väg ut. Hans sambo vaknar och kommer 
ut till honom. Ska han bara ut på en kort nattpromenad, eller lämnar han henne och 
barnen för alltid? Kvinnan och mannen pratar med varandra; om sitt förhållande, om 
vad de vill, och om allt möjligt annat. Hur mycket delar man i ett förhållande? Hur 
mycket har man för sig själv? Vem är man när man är ensam på stan? Är man samma 
person som när man är två, eller är man någon annan? 
Ibland är det enklare att säga saker på natten, saker som annars inte blir sagda.  
Hon och han är två människor i 30-nånting-åldern, i en värld full av möjligheter. De vet 
inte vad de ska göra av alla val som finns – är deras liv så bra det kan bli, eller skulle 
det kunna bli bättre? 
 
 

Emma Bucht regisserar. Hon regidebuterade på Stockholms stadsteater år 2001 med  
Bash på Backstage, där Johan Rheborg spelade en av rollerna. 

 

Läs mer om skådespelarna på www.stadsteatern.stockholm.se under medverkande. 

 

Nattpromenad 
AV Jonas Karlsson  
URPREMIÄR 22 januari på Lilla scenen 

Regi: Emma Bucht 
Scenografi: Zofi Nilsson 
Kostym: Camilla Thulin 
Ljus: Stefan Konradsson 
Ljud: Oliver Börnfelt 
Mask: Katrin Urwitz 

 

 



 

 

 
 
I rollerna:  
Hon              Eva Röse 

Han              Johan Rheborg 

Förhandsbild finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se 
Föreställningsbilder finns att hämta fr.o.m onsdag 19 januari. 

För mer information, kontakta 
Jessica Åström, telefon: 08-506 20 225 
E-post: jessica.astrom@stadsteatern.stockholm.se 

 

 

 


