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Parkteatern är tillbaka – större än
någonsin
Parkteatern firar 80 år och slår på stort med rekordmånga 265 programpunkter och 12 turnéer.
Det utlovas allt från internationella gästspel till cirkus, opera, dans och konserter. Josefin
Rosales är ny konstnärlig ledare och ansvarig för det gedigna programmet, dessutom tar hon
Parkteatern till gator och torg i både innerstaden och i förorterna.

– Vi storsatsar med program i såväl parker som på torg, vi har mycket att ta igen efter några
pandemiår. Vi börjar traditionsenligt i Vitabergsparken där vi också passar på att fira
Parkteatern 80 år. Ingen stockholmare lär missa Parkteatern i sommar säger Josefin
Rosales, konstnärlig ledare för Parkteatern.
Först ut sommaren 2022 den 1 juni är Club Killers, husbandet från succén Kåldolmar och
Kalsipper. Riksteaterns För evigt med Ison & Fille inleder sin turné den 2 juni i
Vitabergsparken och fortsätter sedan vidare i Stockholms ytterstad, däribland Skarpnäck,
Bredäng och Husby. Den 18 juni är det premiär för nästa stora turné – australiensiska
cirkuskompaniet Circa med en skräddarsydd föreställning för Parkteatern. Den 29 och 30 juli
bjuder några av drag-scenens största stjärnor på musikalfavoriter i häpnadsväckande många
och spektakulära kostymer i Galärparken.
För barn och familj återkommer turnéfavoriter som Clownen Manne & Co samt
Marionetteatern och så blir det urpremiär för operaföreställningen Sova vaken för barn av
Unga på Operan i samarbete med Riksteatern barn och unga.
Det internationella utbudet får också stor plats i årets repertoar med gästspel från bland
annat Argentina, Mexiko, Italien och Portugal. Dessutom utlovas många olika fysiska
konstformer som samsas med allt från konserter till flamenco på rullskridskor.
Josefin Rosales utsågs till konstnärlig ledare för Parkteatern hösten 2021. Nu gör hon sin
första säsong och har skapat ett spännande och omfattande utbud av såväl svenska som
internationella kompanier. Josefin Rosales kommer närmast från rollen som konstnärlig
ledare för cirkus hos Kulturhuset Stadsteatern.
Läs mer om programmet på vår webbsida
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