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Husdjursföreställningen - en 
teaterupplevelse för hela familjen 

 

 
 
Nyskrivna Husdjursföreställningen på Marionetteatern är en känslofylld upplevelse för 
alla familjemedlemmar. Husdjur ligger oss varmt om hjärtat, särskilt barn. Husdjur 
väcker både glädje, sorg, längtan, skam och rädsla. Känslor som alla utforskas i 
denna föreställning.  
 
Premiär lördagen den 8 oktober på Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern. 
Rekommenderas från 4 år. 
 
Husdjursföreställningen handlar om att ha ett eget djur som sin allra bästa vän eller att vänta 
i evigheter på ett djur man aldrig får. Att minnas ett älskat djur eller ta hand om ett som man 
tröttnat på för länge sedan.  

- Husdjur är något som engagerar människor i alla åldrar. De flesta barn drömmer 
någon gång om ett eget djur. Ofta krävs det mycket tjat innan drömmen kanske går i 
uppfyllelse. I Husdjursföreställningen är det hög igenkänning och mycket musik, 
säger Helena Nilsson, konstnärlig ledare Marionetteatern 

Föreställningen hämtar inspiration från verkliga berättelser av intervjuade Stockholmare och 
deras relation till husdjur. Berättelser om husdjur de har eller har haft, som gestaltas med 
olika typer av dockor och estetik.  



 

 

Manus och regi: Helena Nilsson 
Musiker och kompositör: Magnus Svanevik 
Dockmakare: Sara Bohman 
Scenografi och kostym: Sigyn Stenqvist 
Ljus: Moa Deurell 
Medverkande: Magnus Erenius och Ida Steén 
 
Läs mer här 

För pressfrågor kontakta: 
Unn Warlenius, Presskommunikatör, Kulturhuset Stadsteatern 
unn.warlenius@kulturhusetstadsteatern.se 
Tel 0761 26 54 30 

 

VERKSAMHETEN OCH COVID-19: 

Restriktionerna har släppt och nu har vi ordinarie sittplatser/besöksantal i våra salonger/lokaler. Men vi fortsätter att 
vara försiktiga och behåller därför flera av åtgärderna för att säkerställa ett tryggt besök och en trygg arbetsmiljö för 
våra medarbetare. Kulturhuset Stadsteatern följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads 
direktiv samt bevakar händelseutvecklingen noggrant. Skulle det komma nya rekommendationer eller direktiv har vi 
beredskap för att snabbt agera på dessa. Här finns information om vilka åtgärder vi vidtar i den publika miljön i 
nuläget. 

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett 
spektrum av kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby 
och Husby samt sommartid i Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet 
för alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund. 

Information om GDPR 
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