Teaterhösten del 2: Lars Norén, Mommy
Issues och Astrid Lindgren
Senhösten på Kulturhuset Stadsteatern bjuder på en av Lars Noréns sista pjäser
Temps mort, i regi av Suzanne Osten som får urpremiär på Klarascenen. Vi möter även
Astrid Lindgren som kämpande yrkeskvinna med Mia Benson som den äldre Astrid
och Matilda Ragnerstam som den yngre. Dessutom ser vi poddprofilen Julia Lyskova i
pjäsen Mommy Issues som regisseras av Åsa Lindholm.
– Det är en stor ära att få sätta upp en av Lars Noréns sista pjäser för första gången. Att
dessutom få lämna hans verk i Suzanne Ostens händer blir ett fint sätt att hylla hans livsverk.
Osten har gjort många samarbeten med Norén och har tidigare satt upp hans pjäser En
fruktansvärd lycka och Underjordens leende i början av 80-talet som bidrog till hans stora
genombrott. Med denna uppsättning sluts cirkeln, säger teaterchef Maria Sid.
Temps mort av Lars Norén
Suzanne Osten sätter upp en av Lars Noréns sista pjäser, där dramatikerns alltid lika
knivskarpa blick låter människorna dissekera varandra och hungra efter gemenskap. Med
Ann Petrén, Anna Takanen, Andreas Kundler, Cilla Thorell, Simon Norrthon, Per Sandberg
och Thora Möller Jensen. Med prologen Sju skådespelare söker Lars Norén av Erik
Uddenberg baserad på Unga Klaras uppsättning Besvärliga människor. Urpremiär 16
december på Klarascenen.
Jakten i regi av Eirik Stubø
Lucas är förskollärare i en liten stad. När han blir anklagad för att ha begått övergrepp på ett
av barnen slås allting i spillror. Men vad är det som egentligen hänt? Ett drama baserat på
Thomas Vinterbergs film i regi av Eirik Stubø. Med bland andra Erik Ehn, Sofia Ledarp,
Henrik Norlén, Lizette T Pagler, Johannes Bah Kuhnke, Tova Magnusson, Philip Zandén och
Natalie Minnevik. Världspremiär 2 december Stora scenen.
Bara Astrid - En fri fantasi om Astrid Lindgren
Bara Astrid handlar om Astrid Lindgrens liv som självständig kvinna, från tidningsskribent till
publicerad författare. Vad krävdes av en kvinna på 1920-talet för att slå sig fram i en tid då
mannen var ännu tydligare norm än idag? Den yngre Astrid spelas av Matilda Ragnerstam
och den äldre av Mia Benson, Malin Stenberg regisserar. Urpremiär 11 november på
Klarascenen.
Mommy Issues med Julia Lyskova
En komplicerad mor- dotterrelation skildras i detta drama med poddprofilen Julia Lyskova
samt skådespelarna Ann-Sofie Rase och Emil Hedayat. Mommy Issues har växt fram ur flera
djupgående samtal mellan dramatikern Dimen Abdulla och Julia Lyskova där de gräver i
dysfunktionella relationer och psykisk ohälsa. Urpremiär 28 oktober på Lilla scenen.

Köket är hemmets hjärta - Med Grynet Molvig
Evas jul blir inte som det var tänkt. Storfamiljen samlas hos dottern Tuva för att äta julmiddag
men bland sillfat och tända ljus blossar konflikterna upp mellan familjemedlemmarna. En
dramakomedi av Agnes Lidbeck, som gör dramatikerdebut, i regi av Nora Nilsson, med
Grynet Molvig i huvudrollen som Eva. Urpremiär 3 december Lilla scenen.
Husdjur i fokus på Marionetteatern
I Marionetteaterns Husdjursföreställningen yr det av päls och fjädrar när djuren och deras
människor släpper loss i sång och oväntade bekännelser. En fantasifull och humoristisk
familjeföreställning från 4 år, i regi av Helena Nilsson. Urpremiär 8 oktober på
Marionetteatern.
Biljetterna släpps 26 april klockan 11.00 på kulturhusetstadsteatern.se

Fler premiärer i höst:
Alltid vara vi - Urpremiär 14 oktober på Stora scenen.
Undkom ensam/Tänk om om bara - Skandinavienpremiär 2 september på Stora scenen.
Mandomsprovet - premiär 9 september på Klarascenenen.
Adressat okänd - premiär 30 september Klarascenen.
Var är Olle? - Premiär 23 september Lilla scenen.
random - Skandinavienpremiär 3 september på Kulturhuset Stadsteatern Husby. Spelas
även 29 september-1 oktober på Kilen, Kulturhuset Stadsteatern.
Apoteksvaror i Vällingby - Urpremiär 8 oktober Kulturhuset Stadsteatern Vällingby.
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