
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Albin Flinkas tar över som konstnärlig ledare för Soppteatern efter Ole Forsberg som lämnar 
sitt uppdrag efter nio framgångsrika år.  
 
− Soppteatern är en oerhört viktig del av Stockholms stadsteater som kommer att finnas kvar som en 
del av verksamheten för överskådlig tid. Det är därför med stor glädje jag nu välkomnar Albin Flinkas 
att ta över det konstnärliga ledarskapet. Albin har sedan länge haft en stor kärlek och ett engagemang 
för Soppteatern. Jag är övertygad om att han kommer att förvalta arvet efter Ole och vidareutveckla 
soppteatertraditionen på ett alldeles utmärkt och eget sätt. Vi inväntar nu kommande spelår på 
Soppteatern med stor tillit och positiv förväntan, säger Benny Fredriksson, VD och teaterchef för 
Stockholms stadsteater. 
 
Albin Flinkas är 34 år och kom till Stockholms stadsteater 2008. Hans första roll var som Spencer 
d.y. i Suzanne Ostens uppsättning av Edvard den andre på Unga Klara. Just nu kan vi se honom i 
West side story och i höst ser vi honom som en av tvillingbröderna i Willy Russels Blodsbröder på 
Stora scenen. På Soppteatern har Albin Flinkas gjort hyllade föreställningar med musik av Jacques 
Brel, Lars Forssell, Barbro Hörberg och nu senast av Eva Dahlgren. Albin Flinkas tillträder som 
konstnärlig ledare den 1 juli.  
 
− Klara Soppteater kommer under min ledning fortsätta vara våldsamt publiktillvänd, halsbrytande 
aktuell, upprörande musikalisk och påträngande begåvad. Dramatik, dikt, satir, dans, dragshow, 
humor korsas och krockas till svindlande höjder. Flera av de klassiska program som byggt succén 
Klara Soppteater, återkommer under året, men tyngdpunkten blir på den nyskapade scenkonsten. Att 
bli ansvarig för att vårda, utveckla och utmana denna klassiska scen är ett hedersuppdrag av stora 
mått!, säger Albin Flinkas. 
 
Pressbild på Albin Flinkas finns här www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
 
Soppteatern invigdes 1989. Konceptet med teater och soppa under lunchtimmen blev en omedelbar 
succé. Initiativtagare var skådespelaren Helge Skoog. Första soppan bjöd Sven Wollter på i vit 
smokingjacka. Därefter har etablerade skådespelare från Stadsteaterns ensemble och 
gästspelande artister gjort entré på Soppteaterns scen. Helge Skoog fortsatte som konstnärlig ledare 
för Klara Soppteater i åtta år och fick så småningom teaterkritikernas pris för soppteatern. Ole 
Forsberg tog över 2004. 
 
Ole Forsberg kommer under hösten att vara tjänstledig för att medverka i La Cage Aux Folles på 
Göteborgsoperan.  
 
 
 
 
 
För mer information kontakta:  
Presschef Lotta Fristorp 0739-730 218 
Eller Sofia Cherif tel: 08-506 20 223 sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se 
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