
 
 

Tennistiden 
Av Dennis Magnusson 
 

Urpremiär lördag 15 februari 17.00 Dalateatern, Falun. 

Regi: Karin Kickan Holmberg 
Scenografi och kostym: Gunnar Ekman  
Maskör: Cajsa Jackson 
Kompositör: Tobias Fröberg 

 

I rollerna: 

Pappan: Yngve Sundén 

Sonen: Jasser Hetait 

N: Anna Granquist 

Kvinnan: Linda Birgersson 

Mamman: Susanne Hellström 

Kören: samtliga 

… 

Tennistiden är en relationshistoria med humor och svärta, som handlar om hur det är att vara 
barn, att vara förälder – att vara familj. Det handlar om vad kärleken gör med oss. Om rädslan att 
förlora. Och om hur centralt det är i tennis att ha en bra andraserve. 

En gång i veckan är tiden bokad. Tennistiden. Tiden då en pappa och hans son ska träffas, mötas 
och nå fram till varandra. Det hoppas i alla fall mamman, som bokat tennistiden. Men pappan och 
sonen får inget flyt i spelet. De servar välvilliga försök, men gör missar i fotarbetet och smashar 
varandras kommentarer i nät gång på gång. Snart fokuserar de istället på andra banor – och andra 
spelare… Vad händer om någon inte dyker upp på den avtalade tiden? Vad betyder tennistiden för 
den som inte är i hallen och spelar? Kan man spela tennis ensam?. 

… 

Spelplan: 

Dalateatern Falun: 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 februari, 25, 26, 27, 28 mars, 1, 2, 3, 7 april  
Borlänge, Maximteatern 4/3, Smedjebacken, Folkets Hus 5/3, Österbyn (Stjärnsund) 
bygdegården 6/3, Säter, Folkets hus 11/3, Vansbro teatern 12/3, Älvdalen, Väsa bystuga 13/3, 
Leksand, Sveasalen, 16/3, Malung, Orrskogen 17/3, Ludvika Aveny 18/3, Rättvik, Kulturhuset 
19/3, Djurås, Lindberghallen 20/3.  

Pressbilder finns på www.dalateatern.se. 

Pressbiljetter: info@dalateatern.se 

http://www.dalateatern.se/
mailto:info@dalateatern.se


 
 
… 

 

Vad handlar Tennistiden om? 

Om vad vi gör av vår tid på jorden, om vad som verkligen betyder något. Vi lägger betydelse i så 
mycket som egentligen inte förtjänar det. Att ha haft en tennistid med sitt barn kan vara något av 
det viktigaste man haft i sitt liv – men man förstår det först när den tiden är förbi.  

 

Varför en pjäs på tennisbanan? 

Det är alltid inspirerande och utmanande att sätta historier om familjerelationer i en annorlunda 
miljö än det typiska vardagsrummet. Sen älskar jag tennisbanor, det är något vackert med det 
symmetriska, med färgerna. Varje gång jag går ut på en bana för att spela blir jag upprymd. 

 

Kan man spela tennis ensam? 

Nej. Men ibland kan man få vänta på sin motspelare – och passa på att förbättra sin serve och sin 
backhand. I tennis och i livet kan det vara bra att kunna hålla folk på avstånd – med en bra 
andraserve. 

  

Vilka är de största likheterna och skillnaderna mellan sport och teater? 

Sport är en lek som bara fungerar om man tar det på allvar – teater kan bara vara på allvar om 
man leker. 

 

Dennis Magnusson, dramatiker 

… 

 

DALATEATERN 4 februari 2020 
Lisa Liljestrand, kommunikationsansvarig 

 

 

 


