
 

 

 
 

A Chorus Line i unik ny version 

Den 27 januari intar den klassiska musikalen A Chorus Line Stora scenen på 

Kulturhuset Stadsteatern. Uppsättningen kommer att vara unik då den tillåtits 

få uppdaterad koreografi, ljus, kostym och design i originalets anda.  

Regisserar gör Roine Söderlundh tillsammans med Maria Sid och i rollerna ser vi 

bland andra Rennie Mirro och Hanna Lindblad. Musikalisk bearbetning görs av 

Joakim Hallin. 

- För mig är den här musikalen personlig. Jag har spelat i den som 

skådespelare så jag vet hur krävande det är. Samtidigt speglar den också den 

oerhört tuffa verkligheten som det innebär att stå där på linjen och bli bedömt, 

i stenhård konkurrens av de allra bästa, säger Roine Söderlundh, koreograf 

och regissör. 

 

A Chorus Line utspelar sig under en audition till en Broadwayshow. Tjugofyra artister 

söker till åtta roller. Det handlar om att ge allt för att få ett jobb, visa vem man är som 

dansare och på så sätt bli utvald av regissören Zach och få en plats i ensemblen.  

 

- Vi lever i ett bedömningssamhälle som bara har blivit ännu mer intensivt 

sedan föreställningen kom för över 40 år sedan. Vi har haft öppna auditions 

med över 600 sökande till 19 olika roller. Det unika med den här 

föreställningen är att den fokuserar på att lyfta fram människorna bakom 

prestationen, deras unika berättelser och drömmar. Alla som någon gång har 



 

 

sökt ett jobb kan känna igen sig i karaktärerna på scenen, säger Maria Sid, 

teaterchef och regissör.  

 

Den första uppsättningen var på Broadway 1975 och 1976 fick den Pulitzerpriset 

drama och även Laurence Olivierpriset för bästa nya musikal. Den spelades på 

Broadway i rekordlånga 15 år. I Sverige fick den premiär på Oscarsteatern 1979 och 

har inte spelats i Sverige sedan 2002. 

 

Läs mer om föreställningen:  

https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/chorus-line  

 

Ladda hem pressbilder:  

https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001837&dat=2022-

10-18  

 

För pressfrågor kontakta: 

Pia Keller, kommunikatör Kulturhuset Stadsteatern 

pia.keller@kulturhusetstadsteatern.se  

Tel: 0739730435 

 

Originaluppsättningen på Broadway producerades av The New York Shakespeare 

Festival, Joseph Papp, producent, i samarbete med Plum Productions, Inc.  

 

A Chorus Line presenteras i överenskommelse med Concord Theatricals Ltd. på 

uppdrag av Tams-Witmark LLC. 

www.concordtheatricals.co.uk  
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