
 

 

 
 
Pressmeddelande 2021-05-17 

Nu öppnar utställningarna i Kulturhuset 
Stadsteatern vid Sergels torg 

18 maj öppnar Future Watch – tio konstnärer i tiden kurerad av Ashik Zaman och 

Koshik Zaman i Galleri 3. Barnboksutställningen Bok och lek öppnar 19 maj i Galleri 4. 

Roy Andersson: Om detta att vara människa öppnar 28 maj i Galleri 5. Revolution – ett 

videoverk om klimataktivism och engagemangets pris – visas i Kilen från 20 maj. 

Antalet besökare begränsas så att varje besökare har minst 10 kvadratmeter att röra 

sig på, i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

– Det är oerhört roligt att äntligen få öppna upp våra gallerier så att utställningarna kan 
upplevas på plats. Mycket försiktigt öppnar vi nu successivt upp alla våra verksamheter och 
snart kan vi återigen vara ett kulturhus för alla där kultur i alla former kan upplevas och 
skapas, säger Malin Dahlberg, tf. VD. 

Future Watch – tio konstnärer i tiden Galleri 3 öppnar för besök 18 maj och visas till 8 
augusti. 
Max 40 personer åt gången. Biljettsläpp 18 maj. 
Future Watch presenterar det nya årtiondets konstnärer inom skulptur, video, måleri och 
installation. De medverkande konstnärerna är flera nyligen utexaminerade från konstskolor i 
Sverige och internationellt och utforskar teman som bland annat rör sig inom individens 
hälsa, gentrifiering, aktivism och transidentitet.  
Pressbilder finns här.  

Bok och lek Galleri 4 öppnar för besök 19 maj och visas till 15 augusti. 
Max 20 personer åt gången. Biljettsläpp 18 maj.  
Bok och lek bjuder både in till läsupplevelser på mjuka sittplatser och till lek i miljöer hämtade 
från böckernas värld. Utställningen består av miljöer från barnböcker av bland andra Pija 
Lindenbaum, Barbro Lindgren och Ulf Nilsson. Producerad av Tor Svae och Roger 
Josefsson.  
Pressbilder finns här.  

Revolution – ett videoverk om klimataktivism och engagemangets pris – visas i Kilen från 20 
maj till midsommar. 
Det är fri entré och besöken behöver inte förbokas men publikvärdar ser till att det inte blir för 
många inne i lokalen samtidigt. 
Verket bygger på intervjuer med Birgitta Dahl, Sandra, Rafe Pomerance och Peder 
Bokenhielm, och gestaltas av Ann Petrén, Louise Peterhoff, Samuel Fröler och Fredrik 
Lycke. Berättelserna sträcker sig från slutet av 1970-talet fram till pandemivåren 2020. Text 
och regi av Andreas Kundler och Amanda Glans som tidigare satt upp de dokumentära 
föreställningarna i serien Stockholm berättar.  
Pressbilder finns här.  
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Roy Andersson: Om detta att vara människa i Galleri 5, öppnar 28 maj och visas till 31 
december.  
Max 40 personer åt gången. Biljettsläpp 21 maj. 
Producerad av Kulturhuset Stadsteatern i samarbete med Roy Andersson och Studio 24. 
Pressbilder finns här.  
Maxantalet besökare gäller så länge nuvarande rekommendationer står fast och kan komma 
att ändras. Biljetter går att boka via hemsidan, i biljettkassan och på dörren. 

Mer som är öppet 
Lilla scenen och Soppteatern spelar för 8 personer sen 7 maj.  
Skärisbiografen visar film för 8 personer (vuxenförbud) sen 15 maj. 
Parkteatern startar i början av juni förutsatt att det är möjligt att ta emot en publik på minst 50 
personer. 

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

 VERKSAMHETEN OCH COVID-19:  

Kulturhuset Stadsteatern följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv. Genom en 

rad olika åtgärder är alla delar av verksamheten anpassade för att säkerställa trygga avstånd mellan besökare och en trygg 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi följer händelseutvecklingen noggrant, verksamheten genomgår löpande riskbedömningar 

och skulle det komma nya rekommendationer eller direktiv har vi beredskap för att snabbt agera på dessa. Här finns information 

om vilka åtgärder vi vidtar i nuläget. 

  

 

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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