
Pressmeddelande 2023-01-30 

Sten Ljunggren och Fredrik Meyer i 
psykologiska thrillern Korten på bordet! 

19 februari får Korten på bordet nypremiär på Soppteatern med Sten Ljunggren och 
Fredrik Meyer i rollerna. Fredrik kliver med detta in i rollen som terapeuten. Veckan 
innan gästspelar de på Kulturhuset Stadsteaterns scen i Vällingby och i mars besöker 
de Umeå, Östersund och Gävle på turné med föreställningen. Publiken bjuds på en tät 
verbal duell i denna psykologiska thriller i terapimiljö skriven av Per Naroskin och i 
regi av Sissela Kyle. 

Korten på bordet är skriven av psykologen, psykoterapeuten och författaren Per Naroskin 
och handlar om en äldre man (Sten Ljunggren) som söker upp sin hustrus före detta 
terapeut (Fredrik Meyer) för att få svar på frågor han länge brottats med. Under samtalets 
gång avtäcks bit för bit av ett äktenskap som visat sig vara både komplicerat och 
motsägelsefullt. Mötet mellan maken och terapeuten pendlar mellan dråpligheter och skarp 
svärta när nya obekväma frågor ställs. 

Denna djupdykning i de inre världarnas drama utvecklas i regi av Sissela Kyle till en skarp 
och stundtals komisk verbal duell där spänningen i terapirummet stiger för varje minut som 
går. 

– Föreställningen bygger på dynamik, träffsäkerhet och nerv i skådespeleriet. Sten och 
Fredrik är båda mycket fina skådespelare, jag ser fram emot att arbeta med dem och lotsa 
Fredrik in i rollen som terapeuten, säger regissör Sissela Kyle om arbetet inför nypremiären. 

KORTEN PÅ BORDET 

Nypremiär 19 februari på Soppteatern, Kulturhuset Stadsteatern 

Gästspel hos Kulturhuset Stadsteatern Vällingby 11, 14 och 15 februari 

 

Manus: Per Naroskin 

Regi: Sissela Kyle 

Scenografi och kostym: Julia Herskovits 

Ljus: Robert Larein 

Ljud: Olle Axén 

Mask: Anna Jensen Arktoft 

Rekvisita: Anja Liedtke 

Medverkande: Sten Ljunggren och Fredrik Meyer 

 

Speldatum och biljetter för februari är släppta men fler föreställningar planeras på 

Soppteatern under våren och hösten. 

Läs mer om Korten på bordet på vår webbsida 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning  
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