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Teatern och livet, ett liv på teatern, eller som det är just nu – att leva utan teater. Det är temat för det

första avsnittet av Kulturhuset Stadsteaterns nya talkshow i Foajé 3: Helena bjuder in. Programmet

leds av Helena Bergström som bjuder in olika gäster. Det första avsnittet får digital premiär den 25

februari kl. 16:00 på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida. Under våren blir det ytterligare fem

tillfällen.

– Det efterlängtade firandet av Stadsteaterns 60-årsjubileum som skulle ha skett i höstas när vi var tillbaka i

huset fick ställas in på grund av pandemin. Den här talkshowen med Helena Bergström och gäster blir ett

annat sätt att hylla allas vår kära teater, vrida och vända på den och att göra det tillsammans med vår kära

publik, om än digitalt, säger Maria Sid, teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern.

Första programmet gästas av Gunilla Röör, skådespelare under många år knuten till Kulturhuset

Stadsteatern och numera chef på Norrbottensteatern, och skådespelaren och regissören Philip Zandén.

Samtalet kommer att kretsa kring nuläget för teatern under pandemin. Även skådespelaren Sofia Ledarp

kommer att dyka upp som en sidekick i talkshowen.

– Nu när vi inte kan spela teater känns det fint att vi i alla fall kan prata om den. Men det kommer att bli om

annat också – uppsluppet och allvar. Jag ser verkligen fram emot att få möta Stadsteaterns publik på det

här sättet! säger Helena Bergström om den nya satsningen.

Helena Bergström är en mångårig medarbetare på Stadsteatern och har medverkat i 23 uppsättningar,

senast som Nora i Ett dockhem 2 (2018). Hon har teatern i blodet: skådespelerska i tredje generationen,

uppväxt i teaterkulisserna och över tre decennier i yrket. Kärleken till teatern och förundran över

teaterkonstens magi har bara växt sig starkare.

Helena bjuder in har premiär på Kulturhusetstadsteatern.se den 25 februari kl. 16:00, och kommer också

kunna ses på Kulturhuset Stadsteaterns Facebooksida. Information om kommande gäster och datum

kommer att finnas här.
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