
 
 
 
 
 
 
 
 

 

−
Om vikten av att våga leka och konsten att tro på mirakel. Peter Pan, pojken som inte vill bli 
vuxen, har förtrollat barn och unga i ett sekel. Nu lyfter Pia Johansson in J M Barries klassiker i 
2000-talet och visar att även vår tid har behov av älvstoft och piratdust. Anders Duus har gjort 
en alldeles ny bearbetning, specialskriven för Stockholms stadsteater och Martin Östergren 
har komponerat ny musik. På scen Anton Lundqvist, Ida Engvoll, Lisette Pagler, Lennart 
Jähkel, Siri Hamari, Meta Velander, Yvonne Lombard och 31 personer till. Premiär 15 december 
på Stora scenen. 
 
− Jag är kär i den här pjäsen. Jag har alltid älskat Peter Pan och Tingeling. Det är en berättelse om att 
våga sig ut i livet och sedan hitta hem i sitt hjärta. Tillvaron är magisk om vi tillåter den att vara det, 
säger Pia Johansson som har en en-och-en-halv-meter hög Tingeling i sitt kök.  
 
I Anders Duus version, ivrigt påhejad av Pia Johansson, är handlingen förflyttad till Stockholm idag. 
The Lost boys är här både pojkar och flickor och heter De borttappade barnen. Några karaktärer är 
utbyggda, exempelvis sjöjungfrurna (som spelas av Meta Velander och Yvonne Lombard). J M 
Barries poetiska scenanvisningar har lagts hos en berättare som spelas av Mark Levengood på 
scenen. Familjen Darling bor i Klarakvarteren. Yngsta barnet i familjen Darling, Mikaela är adopterad 
och Wendy drömmer ingalunda (som i originalet) om att bli hemmafru. Men drömmer, det gör hon.  
 
För grundberättelsen är densamma. 
 
− Det handlar om ett barn som inte vill växa upp och ett annat som vill precis det. I leken öppnar sig 
djupen, allt är möjligt och mirakel är vanligare än mellanmjölk. Vi flyger med barnen Darling ut i det 
stora äventyret bland pirater, indianer från Indien, sjöjungfrur i 80-90-årsåldern i en värld av ljus men 
också skuggor, säger Pia Johansson.  
 
Peter Pan och Wendy i Pia Johanssons iscensättning blir en föreställning med mycket dans och sång. 
Ensemblen är enorm, hela 38 personer medverkar på scenen. Martin Östergren har specialskrivit 
musiken som framförs av en kvintett på scenen och Anna Ståhl står för koreografi. Föreställningen 
riktar sig till alla från sex år. 
 
Peter Pan hade urpremiär 1904 och hette från början The boy who hated mothers. Kanske att titeln 
hänger ihop med J M Barries öde. Hans barndom fick ett abrupt slut när brodern David, som var 
moderns favoritson, dog i en skidolycka strax innan J Ms 14-årsdag. Efter det tog modern avstånd från 
James som stannade i växten och bara blev ca 140-150 cm lång. Som vuxen hade han ett kortvarigt 
äktenskap. Hans stora lycka blev att han lärde känna Sylvia Llewelyn Davies 1897 och hennes fem 
söner som blev hans bästa vänner. Genom dem fick han en ny barndom. Det var i lekar med dem 
som berättelsen om syskonen Darling som får besök av pojken Peter Pan växte fram.  
 
Pia Johansson är en av våra mest folkkära skådespelare. 2008 fick hon Expressens prestigefyllda 
teaterpris ”En bit av Georgs hatt” med motiveringen: ”Glädjen och sorgen är teaterns två klassiska 
masker. Pia Johansson använder båda kreativt, lustfyllt, personligt och klokt.” Det var samma år som 
hon gjorde den mycket uppmärksammade rollen som Petra von Kant. Pia tillhör Stockholms 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

stadsteaters fasta ensemble och kom till teatern 1985. Peter Pan och Wendy är Pias första 
regiuppdrag på Stora scenen. 
 
Peter Pan blir Anton Lundqvists första stora roll på en institutionsteater. Tidigare har han gjort 
huvudrollen Erik i långfilmen ”Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö”. Han har haft flera stora 
musikalroller: Rolle i Grease på Göta Lejon; Gavroche i Les Miserables Scandinavian Tour med 
Carola och som Mercutio i Romeo & Julia på Göta Lejon i Stockholm. 
 
Ida Engvoll kom till Stadsteatern direkt efter Teaterhögskolan och gjorde omedelbar succé i Ibsen 
2010 och därefter som Zara i Sofi Oksanens Utrensning och som Harper i Angels in America. 
 

 
Premiär 15 december kl 13 på Stora scenen 
 
Regi Pia Johansson  
Scenografi Lars Östbergh  
Kostym Astrid Ljungberg Järnblad  
Ljus Sutoda  
Ljud Niklas Nordström  
Musik Martin Östergren  
Koreografi Anna Ståhl  
Mask Maria Reis  
 
Berättaren Mark Levengood  
Peter Pan Anton Lundqvist  
Wendy Darling Ida Engvoll  
John Darling Karl Linnertorp  
Mikaela Darling Lisette Pagler  
Georg Darling/Kapten Krok Lennart Jähkel  
Maria Darling/Jorma Jessica Marberger  
Nanna/Smergel Jan Mybrand  
Uoti/Tigerliljan Siri Hamari  
Böver Sara Jangfeldt  
Pladder Jonas Hellman-Driessen  
Pinnen Anders Johannisson  
Krullis Thérèse Svensson  
Första tvillingen Lina Englund  
Andra tvillingen Rakel Wärmländer  
Jättestora lilla pantern Åke Lundqvist  
Starkey Peter Gardiner  
Noodler Andreas Vilsmyr  
Cecco Karim Carlsson  
Ondine Meta Velander/Lottie Ejebrant  
Coralia Yvonne Lombard  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kapellmästare Mikael Skoglund  
Musiker: Tomas Bergquist, Magnus Båge, Hanna Helgegren, Anna Wallgren  
 
Från Dans- och Cirkushögskolan: Lisa Arlasjö, Birna Bolladóttir, Emelie Englund, Anna Hjärpe, Isabell 
Johansson, Malin Jonsson, Elin Kinell, Johanna Liljemark, Petra Nilsson, Sara Wallin Persson, Anne 
Rönkkö, Sofia Saraceno  
   
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 11 december. 
 
För mer information kontakta: 
Sofia Cherif, tel: 08-506 20 223 eller 0739-730 220 
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se 
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