
 

Pressmeddelande från Kulturhuset Stadsteatern  

Vänskap, blodsband och klasskillnader  
 
Alexander Öberg sätter upp succémusikalen Blodsbröder. I rollerna ser vi bland annat 
teaterdebuterande Jennifer Brown, Anton Lundqvist, Albin Flinkas och Niklas Hjulströms alter 
ego Cue. Premiär på Stora scenen 20 september med en sexmannaorkester ledd av Joel 
Sahlin.  
 
”Har ni hört historien om kvinnan som föder 
ett tvillingpar en dag, det var två bröder? 
De var lika som bär, precis samma sort 
den ena hon behöll och den andra gav hon bort.” 

Två tvillingpojkar föds. Den ena växer upp hos sin fattiga mamma, den andra adopteras bort till en rik 
familj. När pojkarna växer upp blir de vänner ovetandes om deras blodsband. Mickey är tuff och 
streetsmart, märkt av sin uppväxt i arbetslöshet, kriminalitet och diskriminering. Eddie är naiv. Han har 
vuxit upp i materiellt överflöd men isolerad från omvärlden. De dras till varandra som magneter och blir 
oskiljbara trots olikheterna och trots att deras föräldrar förbjuder dem att umgås. Men ju äldre de blir 
desto svårare blir det för dem att överbrygga klasskillnaderna som finns mellan dem.  

I Alexander Öbergs uppsättning ramas berättelsen om de två tvillingbröderna in av historien om ett 
resande teatersällskap som leds av Niklas Hjulströms alter ego Cue – popstjärnan som hade hiten 
Burnin’ 1997.  

– Precis som med Vredens druvor – en tragedi som jag satte upp i musikalform – vill jag göra något 
annat med Blodsbröder. Jag vill hitta nya ingångar i musikalformen. När jag fick med Niklas Hjulström i 
ensemblen blev det en dörröppnare som gjorde det möjligt att få in buskis i den här dramatiska sagan, 
säger Alexander Öberg.   

Den brittiske dramatikern och kompositören Willy Russels succémusikal Blodsbröder, som hade 
urpremiär 1982, spelades under mer än tre decennier på West End i London och var en enorm 
framgång på Broadway i New York. I Alexander Öbergs regi blir den en dramatisk saga om 
klassamhället, blodsband och social stigmatisering.  

Alexander Öbergs senaste uppsättning var kritikerrosade Vredens druvor på Örebro länsteater som 
också blev en publiksuccé. Där gjorde han John Steinbecks romanklassiker ”Vredens druvor” till 
musikteater (musikaliska teatertolkning) inspirerad av bärplockare som tar sig till Sverige. På 
Stockholms stadsteater satte han senast upp Mur med Sven Wollter. Alexander Öberg var konstnärlig 
ledare vid Teater Bhopa 1995-2000 och på Backa Teater 2000-2006 i Göteborg. 
 
 
 

  



 

BLODSBRÖDER 
AV WILLY RUSSEL 
 
Premiär 20 september på Stora scenen 
 
 
Översättning  Klas Östergren 
Översättning sångtexter Sven Hugo Persson 
Regi och koreografi Alexander Öberg 
Scenografi  Sven Haraldsson 
Kostym  Elin Hallberg 
Kapellmästare, arrangör Joel Sahlin 
Ljus  Anders Ekman 
Mask  Patricia Svajger 
 
På scen:  
Berättaren  Niklas Hjulström 
Fru Johnsson  Jennifer Brown 
Micke  Albin Flinkas 
Eddie  Anton Lundqvist 
Linda  Maja Rung 
Sammy  James Lund 
Fru Lejon  Tove Edfeldt 
Herr Lejon  Michael Jansson 
Kör m m  John-Alexander Eriksson 

Mohammed Lachi  
Eva Rexed  
Cilla Silvia  
Hanna Roth   
Sandra Redlaff 

 
Musiker  Magnus Anderfjärd 
  Johan Bengtsson 
  Isabel Blommé 
  Karolina Weber Ekdahl 
  Carl Flemsten 
  Joel Sahlin 
 
 
 
 
  
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 17 september. 
 
För mer information kontakta: 
Sofia Cherif, tel: 08-506 20 223 eller 0739-730 220 
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se 
 
 


