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Digital nypremiär för Michel Houellebecqs 
Serotonin  

Serotonin med Sven Ahlström i rollen som den gravt deprimerade Florent-Claude får 
en ny exklusiv visningsperiod 1-4 april 2021 på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida.  

Den franske författaren Michel Houellebecqs Serotonin, i dramatisering av Lucas Svensson 
och regi av Linus Tunström, skulle ha haft Skandinavienpremiär inför publik på St Paul i mars 
2020. På grund av pandemin spelades föreställningen istället in och visades digitalt 12-14 
april 2020. Den sågs av cirka 10 000 personer och fick fina omdömen i press: 

”Sven Ahlström är som gjord för rollen som livstrött Houellebecq-man” SvD 
”pjäsen lever och Sven Ahlströms blick träffar oss” DN 
”En existentiell roadtrip” Expressen 

Nu har Kulturhuset Stadsteatern fått möjlighet att visa föreställningen igen och under en 
något längre period, den 1-4 april 2021.   

– Vi är glada att vi kan erbjuda vår digitala Serotonin igen så att fler får möjlighet att se den, 
eller se den igen – det ska jag göra! All teater passar inte att göra digitalt men den här 
monologen med en fenomenal Sven Ahlström och den unika miljön i St Pauls kyrkorum gör 
detta till något speciellt, säger Maria Sid, teaterchef Kulturhuset Stadsteatern.  

St Paul var en Kulturhusets Stadsteaterns tillfälliga scener under tiden som renoveringen vid 
Sergels torg pågick. 

Huvudpersonen i Michel Houellebecqs Serotonin är Florent-Claude, en djupt deprimerad 
byråkrat. Han har lämnat sin unga, japanska flickvän utan ett ord. Han har sagt upp sig från 
sitt arbete på jordbruksdepartementet. Det enda som håller liv i honom är 10 milligram 
Captorix om dagen. Ett piller som kommer att göra honom impotent.  

SEROTONIN av Michel Houellebecq 
Översättning Sara Gordan ▪ Dramatisering Lucas Svensson ▪ Regi Linus Tunström ▪ 
Scenografi Carouschka Streijffert ▪ Kostym och mask Patricia Svajger ▪ Ljus Tobias 
Hagström-Ståhl ▪ Kompositör Rikard Borggård ▪ I rollen Sven Ahlström 

Digital nypremiär den 1 april kl.16 https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/serotonin 
Föreställningen kan ses till 4 april (72 timmar). I anslutning till nypremiären repriseras även 
ett samtal mellan regissören Linus Tunström och skådespelaren Sven Ahlström om arbetet, 
samarbetet, och om glädjen i att arbeta med en text mitt i samtiden och ett samtal om Michel 
Houllebecq med Sara Gordan, översättare av Houllebecqs roman och författaren Stefan 
Lindberg, obotlig Houellebecq-älskare. Fanny Boëthius leder båda samtalen.  

https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/serotonin


MER DIGITALT:  
Om Lars Norén onsdag 24 mars kl 19. I nästa avsnitt i teaterns programserie till minne av 
Lars Norén medverkar regissören Sofia Jupither, teaterkritikern Lars Ring och skådespelarna 
Gerhard Hoberstorfer och Elisabet Carlsson. Sofia Jupither har satt upp tre Norénpjäser på 
Kulturhuset Stadsteatern: 3.31.93, som Norén skrev till henne, (2013), Vintermusik (2017) 
och Episod som först hade premiär på Malmö stadsteater (2018). På Dramaten regisserade 
Sofia Jupither 20 november (2017). Elisabet Carlsson och Gerhard Hoberstorfer har bland 
annat medverkat i 3.31.93. Sänds här https://kulturhusetstadsteatern.se/samtal-
debatt/programserie-om-lars-noren-varen-2021 och på Kulturhuset Stadsteaterns 
Facebooksida.  

Helena bjuder in 25 mars kl 16. Nästa avsnitt av Helena Bergströms talkshow handlar om 
teaterlandskapet i Stockholm. Konkurrerar Stockholms olika teatrar eller kan de befrukta 
varandra? Hur skiljer sig synen på publiken och kommersiella intressen åt? Och kommer 
denna ofrivilliga paus under pandemin att påverka hur teatern ser på sitt uppdrag? Gäster: 
Kia Berglund/Teater Giljotin, Sophia Artin/ Teater Galeasen, Mattias Andersson/Dramaten, 
Johan von der Lancken/Oscarsteatern, Maria Sid/Kulturhuset Stadsteatern. Sidekick: Sofia 
Ledarp. Sänds här https://kulturhusetstadsteatern.se/samtal-debatt/helena-bjuder-avsnitt-3 
och på Kulturhuset Stadsteaterns Facebooksida.  

För pressfrågor kontakta:  

Sofia Cherif, pressansvarig Kulturhuset Stadsteatern 
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se  
Tel 0739-730 220 

KULTURHUSET STADSTEATERN är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett spektrum 
av kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt 
sommartid i Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med 
yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund. 
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