
 

 

 
 
Pressmeddelande 2022-10-18 
  

Teatervåren med A Chorus Line, Röde 
Orm och musikal om Socialdemokraterna 

  

Idag släpps repertoaren för vårens premiärer på Kulturhuset Stadsteatern som inleds 

med en unik premiär för A Chorus Line. På Stora scenen kommer publiken att få se 

den ikoniska musikalen där Kulturhuset Stadsteatern fått en unik möjlighet att ge 

uppsättningen en uppdaterad koreografi, ljus, kostym och design i originalets anda, 

något som inte tillåtits tidigare. 

 

Under våren kommer publiken också att kunna se Röde Orm sättas upp i regi av 

Alexander Mørk-Eidem samt en nyskriven satirisk musikal om Socialdemokraterna 

och Revisorn av Frida Röhl. I Tove Janssons Sommarboken ser vi Marika Lagercrantz 

och Matilda Ragnerstam och Virpi Pahkinen sätter upp dansföreställningen Change. 

Dessutom bjuds publiken på den nyskrivna pjäsen Lost Lake med inspiration från TS 

Eliots The Waste Land från 1922. 
  

– Repertoaren speglar den stora teaterinstitution som vi är. För att fortsätta vara relevanta för 

publiken så behöver vi ha en bredd och ett djup i det som du upplever hos oss. Vi ska ge 

publiken tårar och glädje. Rysningar och ilska. Att hålla andan och få gåshud. Du ska ta med 

dig våra föreställningar hem. Den här repertoaren kommer att lyckas med precis just det, 

säger Maria Sid, teaterchef vid Kulturhuset Stadsteatern. 
  

Vårens största satsning är uppsättningen av A Chorus Line som kommer att spelas fram till 

sommaren. Regisserar gör Roine Söderlundh och Maria Sid och i rollerna ser vi bland andra 

Rennie Mirro och Hanna Lindblad. 
  



 

 

– Det är ett styrkebevis på Kulturhuset Stadsteaterns starka ställning som musikalscen att nu 

få tillåtelse att uppdatera musikalernas musikal. När A Chorus Line hade premiär var den helt 

banbrytande, plötsligt hade alla i ensemblen roller och text. Med vår otroligt starka ensemble 

som tagits ut från en stor audition visar vi att musikalartister i Sverige idag håller den otroligt 

höga nivå som krävs för att göra den berättelsen rättvisa på scen, säger Roine Söderlundh, 

regissör och koreograf. 
  

Mer information om teatervårens uppsättningar 
  

Stora scenen 

  

A Chorus Line 

Broadwaysuccén intar Stora scenen i regi av Roine Söderlundh och Maria Sid. Med 

uppdaterad koreografi, ljus, kostym och design i originalets anda. Om dansarens ständiga 

jakt på arbete och längtan efter att förverkliga sin dröm. En stor ensemble med Rennie Mirro 

som Zach, Hanna Lindblad som Cassie, Joakim Hallin som musikaliskt ansvarig och 

orkestern leds av Oscar Micaelsson. 

Premiär 27 januari på Stora scenen. 
  

Tiden är vårt hem 
Lars Noréns pjäs i Eirik Stubøs regi kommer tillbaka och tar plats på Stora scenen. Syskon 

och barndomsvänner sammanstrålar i en omöjlig ringdans. Blir detta deras sista sommar 

tillsammans? Med Henrik Norlén, Helena af Sandeberg, Samuel Fröler, Léonie Vincent, 

Sofia Ledarp, Göran Ragnerstam, Natalie Minnevik, Andreas Kundler, Annika Hallin och 

Johannes Kuhnke. 

Nypremär 3 mars på Stora scenen. 
  

Röde Orm 

Ett gäng bibliotekarier ses efter stängning på Stockholms stadsbibliotek för att spela upp 

vikingaberättelsen Röde Orm. Kvällen urartar snart till ett barbariskt sjöslag med svärdstrider 

och romanser bland bokhyllorna. Alexander Mørk-Eidem satte upp Röde Orm på Dramaten 

2020 för en mycket begränsad publik på grund av restriktionerna. Nu får publiken 

möjligheten igen på Stora scenen, i en ny version och med fler skådespelare. 

På scen ser vi Angelika Prick som Röde Orm tillsammans med Gerhard Hoberstorfer, 

Isabelle Kyed, Shebly Niavarani, Jan Mybrand, Carlos Romero Cruz, Emma Österlöf, 

Magnus Uggla och Hampus Hallberg. 

Premiär 14 april på Stora scenen. 

 

 

Klarascenen 

  

Revisorn 

En småfifflare misstas av en slump för statlig inspektör – och stadens styrande skikt får 

panik. Nikolaj Gogols komedi Revisorn framförs i modern tappning i regi av Frida Röhl. I 

rollerna ser vi bland andra Leif Andrée, Katarina Ewerlöf, Peter Andersson och Pablo Leiva 

Wenger. 

Premiär 3 februari på Klarascenen. 
  

Socialdemokraterna - the musical 

Dagen efter valet. Makten är förlorad och gravölen slut. Eller är det mer än så? Har Sveriges 



 

 

mest framgångsrika parti gått vilse i samtiden? 

Markus Virta regisserar denna satiriska musikal där Åsmund Flaten har komponerat 

musiken. 

Premiär 17 mars på Klarascenen. 
  

Change 

Fem koreografier. Fem musikstycken. Fem ljussättningar. Med koreografen Virpi 

Pahkinen och fem dansare på Klarascenen. En konferencier hjälper publiken välja vilken 

koreografi som kombineras med vilken musik och vilket ljus. Blir det en trio med lila 

elektronika, ett solo med gult slagverk eller en kvartett till Bach i blått? Varje 

dansföreställning blir helt unik. 

Urpremiär 21 april på Klarascenen.  
  

Lilla scenen 

 

Lost Lake 

En dokumentärmakare som tappat gnistan, ett livskrisande par, oroliga anhöriga i en 

medberoendegrupp och ungdomar på en maskerad som spårar ur. Ett drama med glimten i 

ögat i regi av Paula Stenström Öhman. I rollerna Lennart Jähkel, Sandra Huldt, Emil 

Hedayat, Eva Rexed och Jonatan Rodriguez. 

 

Premiär 4 februari på Lilla scenen. 
  

Sommarboken 

Tove Janssons älskade klassiker ”Sommarboken” kommer till liv på Lilla scenen. Marika 

Lagercrantz och Matilda Ragnerstam tar sig an rollerna som lilla Sophia och hennes farmor 

som lär känna varandra under en sommar tillsammans på en skärgårdsö i finska viken. Regi 

av Jakob Höglund. 

Premiär den 4 mars på Lilla scenen. 
  

Marionetteatern 

  

Husdjursföreställningen 

I Marionetteaterns föreställning 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. 

Nypremiär 12 januari på Marionetteatern. 
  

Husby 

8 kvadrat 

Den nyskrivna pjäsen 8 kvadrat har urpremiär på Kulturhuset Stadsteatern Husby. En 

teaterföreställning om bröder och mammor, om fades, rusher och gamla madrasser i ett 

pojkrum i orten. Av Murre Gonday och Simon Matiwos, regi Olof Hanson. 

Urpremiär 25 februari, Kulturhuset Stadsteatern Husby. 

 

 

Vällingby 

Kris 

Maja Salomonssons hyllade föreställning Kris, fritt efter en roman av Karin Boye, är tillbaka 

på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby. Boyes självbiografiska roman utspelar sig i 1920-



 

 

talets Sverige, mellan två världskrig och i en tid när homosexualitet var förbjudet. 

Nypremiär 18 mars, Kulturhuset Stadsteatern Vällingby. 
  

Här finns listan med information kring alla produktioner 
  
Här kan du ladda hem lanseringsbilder från samtliga produktioner 
  

För pressfrågor kontakta: 

Kristoffer Talltorp, presschef Kulturhuset Stadsteatern 
kristoffer.talltorp@kulturhusetstadsteatern.se  
 
 

  

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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