
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fri scen fortsätter våren 2013 att bjuda in Stockholms fria teaterliv till en spelperiod vid Sergels 
torg på Stockholms stadsteaters minsta scen Bryggan.  Det blir en önskvärt spretig repertoar 
men med ett urskiljbart tema – unga flickors situation. Men på repertoaren finns också 
Världens lyckligaste kycklingar – från kläckning till slakt. 
 
Den 12 januari inleder Dagbok från ett källarhål – med svart humor om 16-åriga Linnea som är i otakt 
med sig själv.  Manus, regi och på scenen David Wiberg. 
Den 26 januari har Orkestern urpremiär med Lämmelman – om maktens retorik, mediernas funktion 
och underhållning som politik.  
Den 15 februari har Teateretablissemanget urpremiär med Världens lyckligaste kycklingar av Gertrud 
Larsson. En hyllning till ”det vita svenska köttet när det är som bäst”. På scenen Anna-Lena Efverman 
och Lotti Törnros. 
 
Den 6 mars inleder Counterforce Produktion sin spelperiod med Valerie Solanas mycket omtalade och 
tokhyllade SCUM-manifestet. På scenen Andrea Edwards.  
Om hon var en kille skulle jag vara kär i henne – är en minimusikal av Ögonblicksteatern om vänskap 
och pirrande sexualitet mellan två tonårstjejer som hellre skulle dö än att bli kallade lebbar. Spelperiod 
mellan 20 och 24 mars. 
Oktoberteatern blir sista grupp under våren 2013. Livet bitch är en föreställning om vem man är och 
varifrån man kommer med sex kvinnor på scenen, tre professionella skådespelare och tre vanliga 
tjejer från Södertäljeförorten Hovsjö. Oktoberteatern spelar också barnklassikern Lille prinsen. 
 
Olof Hanson är konstnärlig ledare för Fri scen och nöjd med invigningshösten 2012 då sex grupper 
hittills fyllt varsin spelperiod. 

− Jag tycker Fri scen börjar bli en viktig plats, jag märker hur det pratas om den.  

− Det som glatt mig särskilt är att ingen av de grupper som spelat här har gjort avkall på vilka de 
är – det är annars lätt att anpassa och förändra sig när man kommer in på en institution. 

− Jag tittar mycket på teater och vad de olika fria grupperna gör. Det har varit viktigt för mig att 
lämna min egen ”smak” när jag bjuder in dem.   

− Jag ser Fri scen som en plats där vi får en förkänning om framtidens teaterkonst. För 
grupperna ger kontakten med institutionen en möjlighet till ökad professionaliseringen inom 
alla områden som har med en teaterproduktion att göra, inte bara själva föreställningen de 
kommer med. 

− Fri scen ska vara en överraskningsscen som spretar, säger Olof Hanson. 
 
För mer info kontakta Lotta Fristorp, presschef på Stockholms stadsteater mobil 0739-730218 
lotta.fristorp@stadsteatern.stockholm.se 
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