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Eirik Stubø regisserar Thomas 
Vinterbergs film Jakten på Stora 
scenen 
 
Eirik Stubø är tillbaka på Kulturhuset Stadsteatern med en uppsättning baserad 

på Thomas Vinterbergs och Tobias Lindholms film Jakten från 2012. En 

intensiv psykologisk thriller om lögn, sanning och förlåtelse.  

 

I huvudrollen som Lucas ser vi Erik Ehn. I övriga roller återfinns bland andra Tova 

Magnusson, Björn Mosten, Johannes Kuhnke, Sofia Ledarp, Henrik Norlén, 

Philip Zandén, Lisette T Pagler och Natalie Minnevik.   

  

- Vi människor vill helst av allt söka tryggheten i gruppen, så mycket att vi även 

låter den komma före sanningen. Den här pjäsen gräver i hur en lögn kan 

växa till en sanning. Om hur det påverkar familjer, vänner och kollegor, även 

när lögnen är avslöjad, säger Eirik Stubø.  

 

Jakten baseras på Thomas Vinterbergs och Tobias Lindholms film som hade 

premiär på filmfestivalen i Cannes 2012, där den vann flera priser.  

 

I Eirik Stubøs version skapas en intensiv föreställning som utforskar våra mänskliga 

beteenden och relationer. Han satte senast upp Tiden är vårt hem på Stora scenen 

som blev en kritiker- och publiksuccé med nypremiär i mars 2023.  

 

Repetitionsbilder finns att ladda hem på:  



 

 

https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001847&dat=2022-

11-15  

 

Pjäsen har urpremiär på Kulturhuset Stadsteatern den 2 december.  

https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/jakten  

 

Av: Thomas Vinterberg och Tobias Lindholm 

Översättning: Marie Lundquist 

Bearbetning: Cecilia Ölveczky och Eirik Stubø 

Regi: Eirik Stubø 

Scenografi och kostym: Erlend Birkeland 

Ljus: Ellen Ruge 

Mask: Johanna Ruben 

Video: Annie Tådne 

Medverkande: Erik Ehn, Björn Mosten, Johannes Kuhnke, Sofia Ledarp, Tova 

Magnusson, Natalie Minnevik, Henrik Norlén, Lisette T Pagler, Philip Zandén, Tove 

Edfeldt, Estrid Briggert-Tåje, Idun Djupsjö, Lise Wulff, Matheo Lindberg Vivien, 

Melvin Thun, Malcolm Zerpe, Valentin Nilsson, Leopold Lilja och Elwis Krentzel.   

 

 

För pressfrågor kontakta:  
Kristoffer Talltorp, presschef Kulturhuset Stadsteatern 
kristoffer.talltorp@kulturhusetstadsteatern.se  
Tel 076-032 69 71 

  
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. 
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