
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allrakäraste syster flyttar in till city  
 
2007 är Astrid Lindgrens år. Då skulle hon ha fyllt 100 år. Stockholms stadsteater inleder 100-
årsjubileet med att fortsätta spela en av hennes finaste och sorgligaste sagor, Allrakäraste 
syster. "...en sagolikt ljuvlig dramatisering..." skrev till exempel SvD efter premiären i mars 
2006.  Nu flyttar pjäsen till city efter en framgångsrik spelperiod på Stockholms stadsteater 
Skärholmen samt turné i Stockholms förskolor. Nypremiär 19 januari på Bryggan. 
 
”Min tvillingsyster Ylva-Li bor i rosenbusken men det är en hemlighet. Jag kommer till henne och hon 
blir så glad! Hon kallar mig sin "Allrakäraste syster". Vi leker med våra hundar i den Gyllene Salen där 
hon är drottning. Sedan rider vi iväg till ängen för att hälsa på De Snälla som bjuder på karameller. 
Men för att komma dit måste vi ta oss igenom den Stora Hemska Skogen...” 
 
Kritikerrosade Jonna Nordenskiölds dramatisering av Allrakäraste syster  har spelat 129 
föreställningar för 3 400 barn.  Nu flyttar den in till Sergels torg och kommer att spelas på Bryggan 
under hela våren.  
 
Förutom Allrakäraste syster är Jonna  Nordenskiöld aktuell som biträdande regissör för 
Djungelboken som har premiär 12 januari på Stora scenen. Hon kommer även att dramatisera och 
regissera Pippi Långstrump, som har premiär på Astrid Lindgrens 100-årsdag, 14 november, på Stora 
scenen. Jonna Nordenskiöld gick ut Dramatiska Institutet 2000. Hon är författare och dramatiker, har 
gett ut flera barnböcker om karaktären Fia, skapat operalibretton, skrivit för TV och ett otal teatrar 
både i Sverige och utomlands. På Stockholms stadsteater har hon tidigare skrivit och regisserat  
kritikerrosande Betongsocker och förortsmys (2005).  År 2000 fick hon Deutscher Kindertheaterpreis 
för Jonna Ponna. Hon mottog också Lilla kritikerpriset 2001 för En äldre herre på 6 år. 
 
"Jag kan bara fantisera om vilken lycka ett gäng fyra-femåringar måste känna när det, helt plötsligt, 
växer upp en rosenträdgård ur golvet på deras gamla vanliga dagis" /DN 
 
"Allrakäraste syster i Jonna Nordenskiölds version är en lycklig förening av trygghet, spänning och det 
igenkännbara i lekens fantasteri." /SvD  

ALLRAKÄRASTE SYSTER 
AV ASTRID LINDGREN 
 
Nypremiär 19 januari kl 10.45 på Bryggan. För barn 3-5 år. Speltid ca 40 min. 
 
Dramatisering & regi: Jonna Nordenskiöld 
Scenografi & kostym: Magdalena Åberg 
Ljus:  Katti Alm 
I rollerna:  Ida Steén/Thérèse Svensson/Tina Råborg 
 
Föreställningsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se 
 
För mer information kontakta:Ulrika Rattfeldt, tel: 08-506 20 225. 
Ulrika.rattfeldt@stadsteatern.stockholm.se 


