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Tinder-musikal och rödhårig krogshow får
urpremiär på Soppteatern
Soppteatern storsatsar med två urpremiärer under våren. Först ut, 29 april, är
nyskrivna musikalen Love me Tinder av Jonna Nordenskiöld och Peter Barlach med
Frida Hallgren och Lukas Feurst i rollerna. Tätt därefter, 10 maj, följer
humoristiska Ginger – en rödhårig krogshow av och med Katarina Krogh och Rebecca
Kaneld.
I Love me Tinder ser vi Frida Hallgren och Lukas Feurst som Linda, 42 och Fred, 29 som
träffats på Tinder och nu ska byta tryggheten bakom skärmarna till en riktig dejt i en
hotellbar. Kommer det vara som en dröm eller blir det för mycket verklighet för det omaka
paret? Med på scen finns Joel Sahlin och Sara Niklasson som skrivit och framför all musik i
denna feelgood-musikal.
– Att med detta dreamteam få arbeta med stjärnan Frida Hallgren och stjärnskottet Lukas
Feurst i en nyskriven musikal på Stockholms finaste scen är ren och skär lyx!, säger Jonna
Nordenskiöld, manusförfattare och regissör till Love me Tinder.
Ginger – en rödhårig krogshow är en humoristisk resa i de rödhårigas universum. På scen
ser vi Katarina Krogh och Rebecca Kaneld framföra sångnummer och sketcher, dela med sig
av självupplevda historier och skarpa djupdykningar samt bjuda in publiken till frågesport.
Sammantaget är detta showen om allt du inte visste att du behövde veta om rödhåriga.
– Finns det ens material till att skriva en show om rödhåriga? Efter några veckor satt vi med
ett manus på 140 sidor som skulle bli 30… ALLA har nått att säga om rödhåriga. Forskare,
snubben på festen, historiker och för att inte tala om the World Wide Web…, säger Katarina
Krogh och Rebecca Kaneld om arbetet med föreställningen.
Ginger – en rödhårig krogshow är en samproduktion mellan Kulturhuset Stadsteatern och
Örebro Teater. Efter att ha spelat på Soppteatern under våren kommer föreställningen spela
i Örebro under hösten 2022.
– Sköna maj välkommen! Jonna och hennes team bjuder på en hel musikal med
nyskrivna Love me Tinder och här utlovas en smällkaramell av feelgood signerad
Nordenskiölds signifikant varma humor. I Ginger får vi ta del av Rebecca och Katarinas
kreativa kraft där skarpsynta djupdykningar i livet som rödhårig blandas med allvar och skratt
och resulterar i en burleskt hårig timme du aldrig tidigare varit med om, säger Sara Jangfeldt,
konstnärlig ledare för Soppteatern.
LOVE ME TINDER
Urpremiär 29 april 2022 på Soppteatern
Manus, sångtexter, regi, scenografi & kostym: Jonna Nordenskiöld
Manus & sångtexter: Peter Barlach
Komposition: Joel Sahlin, Sara Niklasson

Kostym: Gudrun Rösnes
Mask: Susanne von Platen
Ljus: Staffan Sahlström
Ljud: Sebastian Darth
Rekvisita: Anja Liedtke
På scen: Frida Hallgren, Lukas Feurst, Joel Sahlin, Sara Niklasson
GINGER – EN RÖDHÅRIG KROGSHOW
Urpremiär 10 maj 2022 på Soppteatern
Manus: Katarina Krogh, Rebecca Kaneld
Regiöga: Helle Rossing
Scenbild: Katarina Krogh, Rebecca Kaneld, Helle Rossing
Videoprojektioner: Tobias Moe
Kostym: Gudrun Rösnes
Maskkonsult: Rebecca Afzelius
Ljus: Olle Axén
Ljud: Sebastian Darth och Ella Blixt *
Komposition: Ella Blixt *
Rekvisita: Anja Liedtke
På scen: Katarina Krogh, Rebecca Kaneld
* Ella Blixt är praktikant från Stockholms Konstnärliga Högskola.
Ginger – en rödhårig krogshow är en samproduktion mellan Kulturhuset Stadsteatern och
Örebro Teater.
Läs mer om Love me Tinder på vår webbsida
Läs mer om Ginger – en rödhårig krogshow på vår webbsida
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