
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Filmregissören Lisa Ohlin debuterar som teaterregissör på Stockholms stadsteater i september 
2012 med Next to normal, rockoperan som vunnit Pulitzerpriset och blivit en stor kritiker- och 
publikframgång i New York. Sångerskan Lisa Nilsson gör rollen som Diana, mamman i en 
kärleksfull – men dysfunktionell familj. Dan Ekborg gör rollen som hennes make. 
 
Lisa Nilsson är framförallt känd för sin musik även om hon också medverkat i några filmroller. Hennes 
första stora framgång var Med himlen runt hörnet i början av 90-talet och hon har bland annat 
samarbetat med Esbjörn Svenssons Trio. 
 
Lisa Ohlin är aktuell med filmpremiären av Simon och ekarna den 9 december. Lisa Ohlin har 
regisserat flera hyllade långfilmer och teveserier, bland annat Veranda för en tenor, Kvalster och Sex, 
hopp och kärlek.  
 
– Jag har alltid älskat musikaler men Next to normal är dessutom samtida, modern och tar upp 
tabubelagda saker. Jag kände att det här kan jag berätta om, säger Lisa Ohlin. 
 
Next to normal hade premiär off-Broadway 2008 med manus och sångtexter av Brian Yorkey och 
musik av Tom Kitt. Premiär på Stockholms stadsteaters Stora scen den 21 september 2012. I de 
övriga rollerna ser vi bland andra Fredrik Lycke och Albin Flinkas. Kapellmästare är Joakim Hallin. 
 
Hösten 2012 innehåller flera andra höjdpunkter. Redan i augusti är det premiär för From Sammy with 
love i regi av Jonna Nordenskiöld. Karl Dyall och Rennie Mirro gestaltar utifrån sina egna erfarenheter 
historien om Sammy Davies Jr.  
 
Yvonne Lombard, Meta Velander och Meg Westergren är tillbaka på Stora scenen med en ny pjäs av 
Carin Mannheimer, I sista minuten. Sissela Kyle regisserar. 
 
August Strindbergs En dåres försvarstal, i dramatisering och regi av Lars Rudolfsson har premiär 28 
september. I rollerna bland andra Sven Ahlström. Scenografi Sören Brunes. 
 
Höstens stora familjeföreställning blir Peter Pan och Wendy, J M Barries klassiker i en dramatisering 
av Anders Duus. Anton Lundqvist gör Peter Pan och Pia Johansson regisserar. Premiär den 1 
december 
  
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
 
 
För mer information kontakta Lotta Fristorp, presschef på Stockholms stadsteater 0739-730 218  
lotta.fristorp@stadsteatern.stockholm.se 
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