
Pressmeddelande 2021-08-25 

Korten på bordet - Soppteaterns andra 
urpremiär i september! 

Efter en lång scenkonstvinter duggar premiärerna tätt på Soppteatern denna 
september. Med Sten Ljunggren och Christer Fant på scenen bjuds publiken på en tät 
verbal duell i den psykologiska thrillern Korten på bordet av Per Naroskin. 

En äldre man söker upp sin hustrus före detta terapeut för att få svar på frågor han länge 
brottats med. Under samtalets gång avtäcks bit för bit av ett äktenskap som visat sig vara 
både komplicerat och motsägelsefullt. Mötet mellan maken och terapeuten pendlar mellan 
dråpligheter och skarp svärta när nya obekväma frågor ställs. 

Som ett möjligt svar på streamingtjänsternas framgångsrika serie In Treatment har 
Soppteatern byggt upp sitt alldeles unika koncept: Terapisoppan. Sedan 2014 har publiken 
fått ge sig hän åt de inre världarnas drama. Premissen har varit enkel: på en timme möts två 
personer i ett skarpt, jazzigt och stundtals befriande roligt samtal i eller strax utanför 
terapirummet. I underhållningens form har Soppteaterns publik därmed fått provsmaka på 
terapins tyngd, värme och djup. Hittills har det blivit hela sex olika pjäser där Korten på 
bordet är det senaste tillskottet. 

Per Naroskin som själv är både psykolog, psykoterapeut och författare har varit delaktig 
som författare i hela fem av sex Terapisoppor. 

”Jag tycker att det finns en lockande likhet mellan teaterns förhöjda verklighet och 
psykoterapisamtalets höga densitet.”, säger Per Naroskin om att arbeta fram en text som ska 
intensifieras på scenen. 

Med sin fingertoppskänsla för både det komiska och tragiska har regissör Sissela Kyle 
mejslat fram ett tätt drama mellan Sten Ljunggren och Christer Fant. Detta blir Sisselas 
andra pjäs på Soppteatern som regissör efter publiksuccén Och så levde de lyckliga med 
Meta Velander och Yvonne Lombard. 

Vad var det som fick dig att återkomma till Soppteatern? 

"Soppteatern är nog min favoritscen i hela huset. Rik, överraskande och anspråkslös. Att få i 
sig kultur och äta samtidigt, det är ju bara toppen!" meddelar Sissela Kyle över telefonen.  

Sissela har arbetat på Kulturhuset Stadsteatern i många år och i flera roller. Som 
skådespelare, Parkteaterchef och regissör och dessutom själv medverkat i en tidigare 
Terapisoppa: Medan vi väntar tillsammans med Gunilla Nyroos. 

 

 

 

 

 

 

 



KORTEN PÅ BORDET 

Urpremiär 10 september 2021 på Soppteatern  

 

Manus: Per Naroskin 

Regi: Sissela Kyle 

Scenografi och kostym: Julia Herskovits 

Ljus: Robert Larein 

Ljud: Olle Axén 

Mask: Anna Jensen Arktoft 

Rekvisita: Anja Liedtke 

Medverkande: Sten Ljunggren och Christer Fant 

 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

För pressfrågor kontakta:  
Daniel Reinhammar, presskontakt Soppteatern, Kulturhuset Stadsteatern 
daniel.reinhammar@stadsteatern.stockholm.se  
Tel 076-129 35 95 

 

https://kulturhusetstadsteatern.se/Press/Pressmeddelanden/
mailto:daniel.reinhammar@stadsteatern.stockholm.se
mailto:daniel.reinhammar@stadsteatern.stockholm.se

