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Kabaré med Anne Sofie von Otter och 
Andreas T Olsson samt monolog om 
bibliotekstjuven när Soppteatern öppnar i 
maj 

Den 7 maj öppnar Soppteatern igen och spelar föreställningar för åtta personer i 
publiken. Först ut är urpremiären av På jakt efter bibliotekstjuven av Filip 
Alexanderson. Tätt därefter följer Kuriosakabinettet av Andreas T Olsson som får 
urpremiär den 12 maj. Vid sin sida har Andreas T Olsson mezzosopranen Anne Sofie 
von Otter som medverkar i sin första produktion på Kulturhuset Stadsteatern. 

– Det är så roligt att få bjuda på dessa två helt nyskrivna föreställningar skräddarsydda för 
Soppans intima scen. Att spela för åtta personer blir sannerligen en lyxig kuriositet och ett 
efterlängtat möte för både artisterna och publiken, säger Sara Jangfeldt konstnärlig ledare för 
Soppteatern. 

På jakt efter bibliotekstjuven är en nyskriven teatermonolog av Filip Alexanderson som tar 
avstamp i verkliga händelser från 2004 då en lägenhet i centrala Stockholm sprängdes. 
Lägenheten tillhörde en tidigare bibliotekarie på Kungliga biblioteket som ertappats med att 
ha stulit och sålt böcker för miljonbelopp. Verklighet och fiktion blandas när skådespelaren 
Fredrik Meyer ger sig ut på jakt efter mannen bakom rubrikerna och vad som fick en erkänd 
akademiker att begå brott. Skådespelaren och författaren Jonas Karlsson har gjort 
illustrationerna som bygger de olika miljöerna som handlingen utspelar sig i. 

I Kuriosakabinettet bjuder Andreas T Olsson och Anne Sofie von Otter, tillsammans med 
musikerna Mats Schubert och Fabian Fredriksson, på en kabaré starkt förankrad i längtan 
efter publiken och en värld efter Corona. I föreställningen samsas nyskrivna texter och 
okända sånger med minnen från La Scala och Uddevallavarvet. Kuriosakabinettet är Anne 
Sofie von Otters första produktion på Kulturhuset Stadsteatern.  

– För två år sen såg jag Den sista kabarén! med Sara Jangfeldt och Andreas T Olsson. Det 
var en helt fantastisk föreställning och jag kastade mig raskt över både Sara och Andreas 
och visade min entusiasm och mitt intresse för framtida samarbete, säger Anne Sofie von 
Otter om vad som lockade henne till Soppteaterns scen. 

– Anne Sofie och jag kände inte varandra när vi började det här arbetet, så vi ägnade mycket 
tid åt att samtala, associera, utbyta spellistor och texter. Ganska snart blev det tydligt att 
föreställningen skulle ha samma form som våra möten och ur det växte ett kuriosakabinett 
fram. Ett oförutsägbart rum där vi låter udda vara jämnt, säger Andreas T Olsson om arbetet 
med Kuriosakabinettet. 

Öppnandet på Soppteatern sker i liten skala med åtta personer i publiken i en salong som 
vanligtvis rymmer 140 platser. Spelperioden i maj omfattar tolv föreställningar totalt, inklusive 
andra gästspel, och sträcker sig från 7-29 maj. Biljetter släpps 3 maj. Om restriktionerna 
lättar längre fram finns möjligheten att släppa fler biljetter, fortfarande med fokus på ett säkert 
besök för publiken. På jakt efter bibliotekstjuven och Kuriosakabinettet kommer också spela 
under hösten 2021 och våren 2022. 



Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001338  
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PÅ JAKT EFTER BIBLIOTEKSTJUVEN 

Urpremiär 7 maj 2021 på Soppteatern  

 

Manus och regi: Filip Alexanderson 

Illustrationer: Jonas Karlsson 

Musik och ljudeffekter: Fredrik Meyer 

Kostym: Gudrun Rösnes 

Mask: Carina Saxenberg 

Ljus: Olle Axén och Robert Larein 

Ljud och ljudeffekter: Olof Carlsson 

Rekvisita: Anja Liedtke 

Medverkande: Fredrik Meyer 

 

KURIOSAKABINETTET 

Urpremiär 12 maj 2021 på Soppteatern 

 

Manus och regi: Andreas T Olsson 

Regiögon: Sara Jangfeldt och Fredrik Meyer 

Kostym: Emma Gauffin 

Mask: Anna Jensen Arktoft 

Ljus: Olle Axén 

Ljud: Olof Carlsson 

Rekvisita: Anja Liedtke 

Medverkande: 

Kabinettskammarsängerin: Anne Sofie von Otter 

Kabinettskammarherre: Andreas T Olsson 

Kammarkollega (piano, dragspel): Mats Schubert 

Kammarkollega (gitarr): Fabian Fredriksson 
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