
 
 
 
 
 
 

 

Stadsteaterns YNGSTA SCEN släpper nu ut sitt röda 

får på sommarbete!      

Men redan den 28 juli öppnas dörrarna igen för Stockholm Prides riktigt unga 
besökare med nypremiären på De röda skorna. Vi fortsätter hösten med två 
urpremiärer och inleder också ett unikt samarbete med Unga Radioteatern. Vår 
nya konsertserie SkärKonsert dundrar igång rejält i oktober då bland andra 
Lena Willemark - folkmusiksångerska gästar!  

– Skärholmens första vår som scen för barn och unga går mot sitt slut. Det har varit 
en innehållsrik och fantastisk rolig vår där allt har varit nytt och för första gången för 
oss på scenen i Skärholmen.  
 
Efter sommarlovet dansar De röda skorna vidare och har nypremiär under 
Stockholm Pride och lite senare i augusti återkommer även Hans Christian och den 
lille vännen för att spela vidare under hösten. I september har scenkonstkollektivet 
ÖFA premiär på sin nya dansföreställning: ÖFA:DANCE hos oss i Skärholmen (ÖFA 
har residens hos oss hela sommaren och ordnar också dansläger för unga tjejer, i 
samarbete med Skärholmens Stadsdel, en vecka i början av juli).  
 
Glad och stolt är jag också över att presentera två urpremiärer i höst. Först ut är 
Clownkvartetten i regi av Per Sörberg - en unik improvisations- och 
commediaföreställning för vår yngsta publik. 
I Som i spegeln fantiserar och associerar vi kring speglar och spegelbilder i en 
föreställning som vi arbetar fram tillsammans med barn från Vårberg och Alby.   
 
I december gästar Regionteater Väst oss med Från 0, en föreställning för högstadiet 
som vi gjort i samarbete med dem. Tillsammans har vi försökt ta reda på hur 
Sveriges mest genomsnittliga 15-åring ser ut, tänker och lever. Absolut samtid! 
 
Under hösten bör man också spetsa öronen mot två nya inslag i vår repertoar – 
Lyssningsloungen, ett rum särskilt gjort för att lyssna på ljudpjäser och 
konsertserien SkärKonsert – som båda kommer att bli stadiga inslag hos oss och 
fyllas med olika gäster och berättelser. Det kommer att hända mycket i Skärholmen 
till hösten! 
 
Men nu önskar vi på Stadsteaterns yngsta scen hela vår publik en riktigt skön 
sommar! 
 
Carolina Frände, konstnärlig ledare och verksamhetschef  
Stockholms stadsteater Skärholmen 



 
 
 
 
 
 

 

DE RÖDA SKORNA     
Av Carolina Frände, Mats Kjelbye och Åsa Lindholm.  
Föreställningen har arbetats fram tillsammans med ensemblen. 
 
Regi: Carolina Frände 
I rollerna: Emil Almén, Niklas Brommare, Siri Hamari 
Nypremiär 28 juli 
Från 5 år 

 

Lyssningsloungen  
Ett rum för lyssning med trådlösa hörlurar, där berättelser, hörspel, dokumentärer 
och ny dramatik serveras - en slags kollektiv radioteater. 
 
Unga Radioteatern ger Katastrofboken av Dennis Magnusson 
Medverkande Maja Johansson, Oliver Gramenius 
Regi: Eva Staaf.  
Från 9 år 
Premiär 23 augusti 
En del av Buss 103, som görs av produktionsbolaget filt. 

 

HANS CHRISTIAN OCH DEN LILLE VÄNNEN 
Av Åsa Lindholm 
 
Regi: Carolina Frände 
I rollerna: Emil Almén, Bahador Foladi, Siri Hamari, David Lenneman 
Nypremiär 26 augusti 
Från 7 år  

 

ÖFA:DANCE  
av ÖFA-kollektivet 
Spelas 3-8 september 
 
Ett projekt där ÖFA-kollektivet leker med makt, konst och hierarkier i en explosiv 
korsbefruktning av idéer, misstag, klumpighet, smidighet, felsteg, rättsteg, utspel 
och framsteg. 



 
 
 
 
 
 

 

CLOWNKVARTETTEN    
Av Per Sörberg och ensemblen  
Regi: Per Sörberg 
Scenografi & kostym: Jenny Kronberg 
Ljus: Jens Lindström  
Ljud: Markus Åberg 
Mask: Carina Saxenberg  
I rollerna: Bahador Foladi, Siri Hamari, Camilla Larsson, Ramtin Parvaneh 
 
Urpremiär 8 oktober 
Från 6 år 

 

SKÄRKONSERT! 
Familjekonsert - två söndagseftermiddagar i Skärholmen med kompositören och 
musikern Niklas Brommare. Ciceron - Lotta Östlin Stenshäll.  
 
Söndag 24 oktober kl.15  
Gäster: Lena Willemark, folkmusiksångerska  
 
Söndag 21 november kl.15  
Gäst: Mika Takehara, slagverkare 

 

SOM I SPEGELN     
Av Carolina Frände och ensemblen 
Regi: Carolina Frände 
Scenografi & kostym: Jenny Kronberg 
Kompositör: Niklas Brommare 
Ljud: Markus Åberg  
Mask: Carina Saxenberg 
I rollerna: Emil Almén, David Lenneman, Lotta Östlin Stenshäll 
 
Urpremiär 16 november 
Från 9 år 



 
 
 
 
 
 

 

FRÅN 0 
Av Ensemblen, Carolina Frände och Charlotta Nylund  
Medverkande: Mattias Brunn, Jan Coster, Cilla Jelf, Peter Lorentzon 
Spelas 29 november - 11 december 
Från 14 år 
Från 0 ä den femte föreställningen inom ramen för Regionteater Västs Projekt:ID 
 
 
 
För ytterligare info kontakta Asynja Gray  
asynja.gray@stadsteatern.stockholm.se 
08-506 20 263, 0739-730 263  


