
 

 
 

Pressmeddelande 9 maj 2022 

 

TAKET – skönt sommarhäng med musik och 
teater på Stockholms mest välkomnande 
takterrass 
 

 
 

Snart är sommaren här och från den 1 juni välkomnar Kulturhuset Stadsteatern 

återigen besökare upp på TAKET där det blir konserter och föreställningar från 

Marionetteatern hela sommaren. I juli spelas den populära barnföreställningen 

Gruffalon dagligen, medan juni och augusti fylls av musik och på scen står bland 

andra Staffan Hellstrand och Vera Vinter. Allt ackompanjerat av god mat, dryck och en 

fantastisk utsikt! 

 

– Äntligen är det sommar och vi ser fram emot att öppna Taket igen - i år med både 

Marionetteatern och stämningsfulla singer/songwriter-konserter på stans mest välkomnande 

takterrass säger Linda Beijer, kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern. 

 
Marionetteaterns Gruffalon spelas dagligen i juli 
När Marionetteatern gör teater av berättelsen om Gruffalon spelar fantasin huvudrollen. De 
kända figurerna får ny gestalt i en lekfull saga där vardagsföremål förvandlas till historiens 
huvudpersoner. Men vem skrämmer vem och finns verkligen Gruffalon på riktigt?  
Räven, ugglan och ormen vill alla gärna ha en mus till middag och tror de hittat ett enkelt 
byte. Men Skogens lilla mus är smartare än så. Genom att hitta på historien om den läskiga 
och glupska Gruffalon lyckas musen komma undan när han är ute på sin skogspromenad.  
 

Berättelsen om Gruffalon är en vida älskad, skriven på vers av Julia Donaldson i svensk 

översättning av Lennart Hellsing och illustrerad av Axel Scheffler. 2009 blev Gruffalon 

tecknad kortfilm som bl.a. nominerades till en Oscar för bästa kortfilm och belönats med 

många andra fina priser. Gruffalon rekommenderas från 4 år. 



 

Live-konserter på TAKET under bar himmel 

På onsdagar och torsdagar i juni och augusti blir det singer/songwriter-tema uppe på Takets 

utomhusscen och stämningsfull musik kommer att ljuda över takåsarna och sommar-

Stockholm. DJ spelar musik 30 minuter före och 30 minuter efter varje konsert. 

 

1 juni: Nils Närman - Cornelis 

2 juni: 3 of us 

8 juni: Lise & Gertrud 

9 juni: Kristin Amparo och Joel Lyssarides 

15 juni: Staffan Hellstrand 

16 juni: Niklas Fernqvist och Erik Söderlind 

22 juni: Oscar Danielson 

29 juni: Conny Bloom 

30 juni: Gustav Lundgren Jazz Trio 

3 augusti: Sumie 

4 augusti: Clas Yngström “Bluesbröder” 

10 augusti: Albert Af Ekenstam 

11 augusti: Långbacka/Bådagård 

17 augusti: Son Candela 

24 augusti: Vera Vinter 

25 augusti: Pontus Snibb 

 

Alla konsertbiljetter kostar 100 kronor och bokas på kulturhusetstadsteatern.se/taket. 

De kvällar då det inte är föreställning eller konsert så är det fri entré på Taket. 

 

Mat, dryck och skapande 

Under sommaren sköter Teaterbaren serveringen på Taket som är öppen dagligen mellan 1 

juni och 31 augusti. En annan verksamhet från Kulturhuset Stadsteatern som också flyttar 

upp på Taket i sommar är Konstverkstan som välkomnar publiken att skapa och hantverka 

tillsammans med konstpedagoger. För öppettider och detaljerat program: 

kulturhusetstadsteatern.se/taket. 
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