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VÄLKOMMEN!



Dalateatern är en stiftelse med länsuppdrag från Region Dalarna.

När ljuset släcks i salongen och går upp över scenen sluter publik och 
skådespelare en gemensam överenskommelse. Överenskommelsen 
att tillsammans undersöka det magiska Om.  
Tänk Om det tomma scengolvet var en plats långt, långt borta. Tänk 
Om de små kuberna i mitten av spelplatsen var ett mycket högt berg. 
Då skulle det här kunna hända! Tillsammans inträder vi i fantasins 
värld. 
En förutsättning för att detta ska ske är att publik och skådespelare 
befinner sig i samma rum. Att de möts. 
Hela våren påverkade coronapandemin våra publika möten. 
Några fick ställas in, några lyckades vi genomföra under nya 
förutsättningar. Även den här hösten är premisserna ovissa, men vi 
har planerat och ser fram emot nya möten – med er i publiken och 
med angelägna frågeställningar. 
Utöver egna produktioner och gästspel med teater planerar vi 
också för mer dans på repertoaren. Vi är jätteglada att få hälsa 
Annelie Gardell välkommen som verksamhetsutvecklare för dansen 
i Dalarna. Hennes stora kunnande och långa erfarenhet inom 
danskonsten kommer att vara värdefulla verktyg när vi ska bygga 
förutsättningarna för ännu fler publika möten. 
Vi gör allt för att ni ska känna er trygga under hösten och under 
rådande omständigheter när ni besöker oss. Läs mer på nästa sida 
och på webbplatsen.
Ni är så varmt välkomna till en ny teaterhöst!

Lisa Hugoson, teaterchef

Foto: Per Eriksson

Teatern, en mötesplats



dalateatern

Dalateatern är en stiftelse med länsuppdrag från Region Dalarna. Dalateatern, Teatergatan 1, 791 62 Falun - Postadress Box 1010, 791 10 Falun - tel 023 777 600 - info@dalateatern.se

Dalateatern spelar professionell teater – med våra skåde- 
spelare, full scenografi och ljussättning. I alla Dalarnas 
kommuner. Året runt. På stora och små scener, för vuxna, 
barn och skolelever. Förutsättningen är att någon arran- 
gerar vår föreställning. Det är ofta din lokala teater- 
förening som gör jobbet ideellt.  Våra arrangörer kan  
också vara en bygdegårdsförening, Folkets Hus-förening 
eller kulturförvaltningen i kommunen.
Alla lokaler som Dalateatern spelar i ska vara tillgängliga 
för alla. Hörslinga finns med överallt och valda föreställ-
ningar syntolkas. Ledsagare till rullstolsburen besökare  
går alltid gratis, men behöver ha en bokad biljett.

En teaterresurs i Dalarna
Är du teaterskapare i en frigrupp, ett amatörsällskap eller 
liknande? Behöver ni låna eller hyra teknik, kostym eller 
något annat? Vill ni bolla utmaningar eller idéer eller få 
rådgivning i särskilda frågor? Inom Dalateaterns väggar 
finns en samlad konstnärlig, teknisk, dramapedagogisk 
och hantverksmässig kompetens och i mån av tid och 
tillgänglighet delar vi gärna våra erfarenheter och vårt 
material med er!
Dalateatern tar gärna emot elever för praktik, både stu-
denter på konstnärliga linjer och skolelever på grundskole- 
och gymnasienivå. Ibland är vi fullbokade med egna före-
ställningar, ibland finns det resurser över. Välkommen att 
höra av dig till info@dalateatern.se om du är intresserad!

Hela Dalarnas teater
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Med reservation för ändringar – förutsättningar för teaterhösten 2020
Dalateatern följer Folkhälsomyndighetens råd, beslut som fattas av regeringen och regionen, samt rekommendationer 
från vår branschorganisation Svensk Scenkonst, med anledning av coronapandemin. För att undvika smittspridning 
och för att du som publik ska känna dig trygg gäller för all höstens verksamhet att:

• Antalet publikplatser är begränsat och anpassat till respektive lokal.
• Vi anpassar lokaler och rutiner för att säkerställa att rekommenderat avstånd hålls.
• Vi inför mer flexibla köpevillkor för att du ska kunna omboka eller avboka dina platser vid symptom eller  

osäkerhet.  

Biljetter kan ta slut snabbt och återbudsplatser kan dyka upp med kort varsel. Föreställningar kan ställas in och nya 
föreställningsdatum kan tillkomma. Rutiner kan vara annorlunda än du är van vid, förutsättningar kan förändras och 
information kan komma att uppdateras. Se webbplatsen www.dalateatern.se för aktuell information och följ gärna 
Dalateaterns nyhetsbrev och konton på Facebook och Instagram. Lämna dina kontaktuppgifter när du bokar  
biljetter och håll utkik efter den information vi skickar ut inför aktuell föreställning. Tveka inte att kontakta oss på 
info@dalateatern.se eller 023-777 600 om du har frågor.
Du är varmt välkommen som publik under hösten och vi önskar att du följer rekommendationerna; håller avstånd till 
andra, tvättar händerna ofta och noga och att du stannar hemma om du är sjuk. 
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VASA
2020–2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa flydde 
undan dansk fångenskap och begav sig till Dalarna för 
att, efter Stockholms blodbad, försöka få dalkarlarnas 
hjälp. Han blir en av flera upprorsledare i det krig som 
befriade Sverige från förtrycket av Danmarks ”Kristian 
Tyrann” och därmed skapade självständighet från 
Kalmarunionen. Gustav Vasa blev kung över Sverige 
1523–1560 och anses vara den som grundade den 
moderna nationalstaten Sverige. 

Vasa är en uppsättning, fritt efter Strindbergs text, 
med sex skådespelare som dansar, sjunger och 
navigerar sig genom demokrati- och strukturbegrepp. 
Hur ser världens behov av landsfäder ut idag? Vilken 
typ av maktstyre föredrar vi och vilka beteenden och 
medel rättfärdigar vi för att åtnjuta den ”frihet” som 
står så högt i kurs i vår tid? Varmt välkomna att följa 
sagan, myten och analysen av en av Sveriges mest 
upphöjda ledargestalter.       

PREMIÄR 24 OKTOBER
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SPELPERIODER
 » oktober–november i Falun/Dalarna 

 » november–december på Strindbergs Intima 
Teater i Stockholm

 » januari–februari 2021 i Dalarna
 
Föreställningsdatum och orter kan komma att ändras  
löpande under spelperioden. 
Se dalateatern.se för aktuell information.

fritt efter August Strindbergs Gustav Vasa

Regi, scenografi och bearbetning
Anna Pettersson

Kostym 
Anna Pettersson i samarbete med  
Dalateaterns kostymavdelning

Ljud, ljus och musik
Gustave Lund

Koreografi 
Anne Jonsson/Anna Pettersson

Körledare  
Lena Rieback

Medverkande 
Kaj Ahlgren 
Anna Granquist 
Lina Leandersson 
Patrik Pettersson 
Yngve Sundén 
Joel Torstensson

Ett samarbete med 
Strindbergs Intima Teater

Ett initiativ som tagits av Dalarnas museum,  
Ornässtugan och Vasaloppet för att samla de  
arrangemang som firar 500 års jubileet av   
Gustav Vasas äventyrliga resa genom Dalarna.
Se kalendarium på dalarnasmuseum.se/vasasparet/
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dalateaterns produktioner

Foto: Per Bolkert 5
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to 15
OKT

18.30

Teaterbar

Anna Pettersson

Regissör Anna Pettersson berättar om 
föreställningen Vasa och utifrån temati-
ken fördjupar vi oss i reflektioner kring 
makt och ledarskap. 

Föredrag:
Makt och politiskt ledarskap i vår tid  
med Thomas Sedelius, professor i stats-
vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Gustav Vasa – en furste bland furstar  
med Olle Larsson, lektor i historia vid  
Katedralskolan i Växjö.

Panelsamtal med Anna Pettersson, 
Thomas Sedelius och Olle Larsson.

Moderator: Annelie Gardell. 
 
Mer info och biljetter på dalateatern.se

         på Dalateatern

Regissör, skådespelare och teaterchef för 
Strindbergs Intima Teater i Stockholm. Anna 
är även doktorand inom konstnärlig forskning 
på Stockholms konstnärliga högskola.
Som skådespelare har hon medverkat i en rad 
teateruppsättningar på bland annat  
Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten, samt 
i ett flertal TV-produktioner och lång- och 
kortfilmer.
Som regissör har Anna Pettersson tidigare satt 
upp bland annat Tjechovs Måsen och Molières 
Misantropen på Malmö Stadsteater, Ibsens 
Vildanden och Hedda Gabler på Dramaten och 
Bernardas hus på Kulturhuset Stadsteatern i 
Stockholm. Hon har tilldelats Svenska  
Teaterkritikers pris, Dagens Nyheters  
Kulturpris samt TCO:s kulturpris för sin  
uppsättning av Fröken Julie på Strindbergs 
Intima Teater. 

Foto: Jonas Kundig
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FLICKAN, MAMMAN OCH SOPORNA
För elever i årskurs 3-6 lyfter vi temat psykisk hälsa 
i samband med föreställningen Flickan, mamman och 
soporna. Barnen får prata om att det är okej att dela en 
hemlighet med någon om man mår dåligt av att bära 
den, även om man lovat att inte berätta för någon. 
Dramaövningarna väcker samtal om ansvar och skam, 
som barn inte ska behöva bära. Barnen får reflektera 
över vilka behov människan har för att må bra och 
utvecklas, som att känna sig hörd, sedd och trygg, 
samt hur viktigt det är med lek och barns rätt att vara 
barn.  

BARN & UNGA

barn & unga

Dalateatern barn & unga har ett forskande och 
nyfiket förhållningssätt till teatern och det 
dramapedagogiska som konstform. En lust och en 
vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar 
med vår publik, vad gäller form, tilltal, vilka 
berättelser vi berättar och hur vi skapar de rum 
där vi möter vår publik.  
Dalateatern sätter årligen upp en till två barn- och 
ungdomspjäser, som finns tillgängliga för skolor 
att köpa. Vi arbetar nära elever och lärare inför 
våra produktioner – i researcharbete och med 
referensklasser.  
Dalateatern erbjuder alltid en plats för eftertanke 
i direkt anslutning till teaterupplevelsen. Vår unga 
publik får delta i dramapedagogisk reflektion, 
ledd av dramapedagog och skådespelare. 
Kopplad till respektive produktion finns alltid 
en samtalshandledning för pedagoger. Varje år 
genomför vi också olika projekt tillsammans med 
barn och ungdomar från hela Dalarna.  
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Exempel under hösten 2020:  

VASA  
Lärare som ser föreställningen Vasa med sina hög-
stadieelever får tillgång till en samtalshandledning 
som rör ämnena makt, demokrati och källkritik. Med 
hjälp av det dramapedagogiska materialet kan lärarna 
starta samtal med eleverna kring beteendemönster 
och härskartekniker. Hur beter vi oss för att nå mål, få 
bekräftelse och makt? Hur såg det ut förr? Hur ser det 
ut idag?
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Av Erik Uddenberg, Colombine Förlag
Efter en bok av Suzanne Osten

Regi  
Lisa Hugoson

Scenografi och kostym
Micha Karlewski

Ljus 
Joakim Brink

Kompositör 
Jakob Norin

Koreografi 
Johanna Lindh

Mask 
Cajsa Jackson

Medverkande 
Susanne Hellström 
Myra Neander 
Jakob Bladh 
Alexander Lindberg 
Fredrik Jansson

Dramapedagog 
Susanne Trolleberg

FLICKAN,MAMMAN OCH SOPORNA
Ibland tänker jag så här: Att i ett helt vanligt gulrap-
pat hus på en lugn gata, så har en Främmande Makt 
slagit sig ner. En, nej Två Demoner. /Flickan 
 
Ti är en helt vanlig flicka. Det är viktigt att alla tror 
att hon är en helt vanlig flicka för att ingen ska 
förstå att hon inte har en helt vanlig mamma. Ti 
vet att mamma måste leta efter saker, samla, ta 
hem och sortera allt hon hittar. För det har herr 
Polter och herr Geist bestämt. Ti är orolig för att 
någon ska få reda på hennes hemlighet. Samtidigt 
längtar hon efter att någon ska se. Kanske ser 
fröken, grannen, eller pappan hon aldrig träffat och 
inte känner. Om det blir för svårt med mamma och 
alla soporna, kommer någon att komma och rädda 
henne då? Får man önska sig en annan mamma? 
Fast man älskar den man har.

Att det finns någon vuxen, en förälder, som vågar 
och orkar ställa frågor, se och agera – det borde 
vara en självklarhet i alla barns vardag. Men vad 
händer när det inte är så? Vem pratar med barnen 
om det svåra, när orden inte räcker till? Flickan, 
mamman och soporna vågar prata om det som fak-
tiskt sker i många barns liv men som många vuxna 
väjer för. 

En berättelse om familjehemligheter, psykisk 
ohälsa, skam, utanförskap och att som barn behöva 
vara förälder till sin förälder. Om en beroendeställ-
ning där barnet betalar priset.
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Spelas i Borlänge/Dalarna under november–
december, samt under våren 2021, för åk 3-6 
och vuxna. 
Föreställningsdatum och orter kan komma att ändras 
löpande under spelperioden – se dalateatern.se för 
aktuell information.

SKOLPREMIÄR 4 NOVEMBER
OFFENTLIG PREMIÄR 7 NOVEMBER
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kom
petensutveckling och fördjupning

Kompetensutveckling  
och fördjupning  

Genom konstnärliga upplevelser kan vi mötas i de svåra 
frågorna. Teatern kan gestalta teman, situationer och 
dilemman som vi av olika anledningar har svårt att prata 
om. Genom att ta del av någon annans berättelse på 
scenen kan vi komma känslomässigt närmare människor 
och situationer som annars upplevs som främmande. En 
sådan gemensam upplevelse kan bli en utgångspunkt för 
angelägna och svåra samtal – en plattform för fördjupning 
och reflektion.

Studiecirklar
Vi planerar för studiecirklar på föreställningens tematik 
under hösten i samarbete med studieförbund.  
För mer info se www.dalateatern.se/studiecirklar/ 

Kompetensutvecklingspaket
I samband med produktionen erbjuder Dalateatern även 
ett kompetensutvecklingspaket för vuxna som möter barn 
som lever med psykisk ohälsa i familjen. Det kan vara  
t ex förskollärare, lärare, kuratorer, elevhälsa, socialtjänst, 
ungdomsstödjare och andra yrkesgrupper. 

I paketet ingår föreställningen, fördjupande föreläsning 
och reflekterande workshop med dramapedagog. 

För mer information och bokning kontakta
Sofia Möller Skog 
sofia.moller.skog@dalateatern.se
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BARNTEATERLÖRDAG
Lördagsunderhållning för de yngsta i  Kulturhuset tio14!
Begränsat antal platser, med avstånd mellan varje sällskap. Se webbplatsen dalateatern.se för aktuell information om  
hur vi skapar för ett tryggt teaterbesök.
Barnteaterlördag är ett  samarrangemang mellan Dalateatern, Falu Kommun och Riksteatern Falun. 

Ett mer omaka par finns inte – ändå 
är de bästa vänner!
Igelkotten och Mullvaden trivs bra 
ihop men ibland blir det krångligt 
när man är så olika. För det finns 
nog inte ett mer omaka par än dessa 
två. Igelkotten är taggig och snabb. 
Mullvaden är sammetsmjuk och 
försiktig. Men trots det – eller kanske 
just därför! – är de mycket goda 
vänner.
Dockteatern Tittut har skapat en 
uppfinningsrik, humoristisk och 
engagerande uppsättning om en hållfast 
relation./Karin Helander, SvD

En föreställning om vänskap och lek.
Kurt och Kio har tråkigt. Det finns 
ingenting att göra. Kio tror att en 
koja kanske kan lösa problemet. Men 
var ska de hitta den? I jakten på den 
perfekta kojan ger de sig ut på ett 
oväntat äventyr i vardagsrummet. 
Med finurlighet och ett visst mått 
envishet lyckas de tillsammans skapa 
en egen magisk värld.
Hos Kurt och Kio blir kojan så 
mycket mer än ett skyddsrum för 
trygghetsberoende. Deras kojor gör 
världen större./Anna Håkansson, DN

Mus längtar efter det fina röda äpplet 
som hänger i trädet.
De andra djuren är också väldigt 
sugna på den härliga frukten.

- Jag pickar ner det! Sa Höna.
- Jag skriker ner det! Sa Gås.
- Jag stångar ner det! Sa Get.

Men Mus bara sätter sig ner för att i 
lugn och ro vänta på att det smaskiga 
äpplet ska mogna och falla till 
marken.
Ett lustfyllt dockäventyr.

Dockteatern Tittut Teater TreHedmans Teater

Igelkotten och mullvaden Kurt och KioMusen och äpplet

lö 3 okt 11.00 och 13.00
Barn 2-6 år - Speltid: 40 min

lö 28 nov 11.00 och 13.00
Barn 3-6 år - Speltid: 30 min

lö 14 nov 11.00 och 13.00
Barn 3-6 år - Speltid: 30 min

Foto: Per-Erik AdamssonFoto: Håkan Jelk Foto: Martin Skoog
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Trevligt, underhållande, tänkvärt 
och mättande – allt på 90 minuter! 

Alltid på fredagar, med soppa från kl 11.30 
och föreställning kl 12.00 till 13.00 på Dalateatern.
Med bordsservering, begränsat antal platser och 

anpassad möblering för att säkerställa rekommenderat 
avstånd. För aktuell information se www.dalateatern.se.

KULTURSOPPA

När du går på känsla är du alltid i tid
Frida Selander

Frida Selander gör föreställning av sitt senaste album. 
Ensam med sin gitarr, och med rösten och texterna i fokus 
berättar hon historier om förgänglighet, om att öppna sitt 
hjärta, om det ömtåligaste i människor och om att hitta 
rätt nyckel till rätt dörr. 
Hon är som ingen annan, Frida Selander, med en röst lika 
förförisk som uppriktig. På sitt tionde album När du går på 
känsla är du alltid i tid väljer hon att sjunga på svenska och 
kommer närmre än vi trodde var möjligt. I över 15 år har 
hon gett ut musik och jämförts med storheter som Nina 
Simone, Patti Smith och Jeff Buckley, men hon är med sitt 
obestridliga och starka uttryck allra mest sig själv.

fre 6
NOV

11.30
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Soppa: Fransk kycklingsoppa med  
pistou.

11

kultursoppa

11
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KvinnORKAn
Matilda Kjellmor

Med humor, lekfullhet och svärta reflekterar Matilda 
Kjellmor över sitt sociala arv.  
Det här är fem generationer kvinnors berättelser och 
strävan genom vår moderna historia. Om vardag och 
kraft. Om kvinnogöra och superkrafter. För kampvilja och 
överlevnad, tårar och skratt. Om att kvinnor i alla tider 
haft behov av fredade rum för att stötta, hylla och lära sig 
av varandra. För allt vi kan, vill och vågar. 
Vi möter Matilda Kjellmor i en personlig uppgörelse med 
sitt arv efter förmödrarna: mamma, mormor, mormors 
mor och mormors mormor. Allt de har gjort, varit och allt 
det som de har orkat.

fre 13
NOV

11.30

O/roligt liv
Charlotte Lindmark

En del kanske tänker ”vilken jävla pajas”! Jag är inte det. Jag 
är en clown./Knubb
Bland skrynkliga papperslappar står Knubb, ensam med 
sina minnen. Hon går igenom sitt utspridda liv och de 
mest otroliga historier kommer fram.
För det är inte lätt att vara clown. Det är inte heller alltid 
lätt att vara människa utan att tappa rösten, förståndet 
och sig själv. För vad är egentligen ett rimligt liv? Hur 
många gånger kan man upprepa sina misstag? Och hur  
gör man för att ha koll på sina egna gränser?
Publiken kastas in i en centrifug där livets rimlighet 
utforskas med lika delar skratt och allvar. 

fre 20
NOV

11.30

Foto: Patrik Degerman Foto: Viveka Österman
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Soppa: Morotssoppa med ingefära och 
chili. Serveras med tärningar av stekt 
halloumi.

Soppa: Potatis- och purjolökssoppa.
Serveras med laxröra med äpple,  
pepparrot och dill .
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Frida Uhl
Strindbergs Intima Teater

Frida Uhl var en konstnär och en hårt arbetande teater- 
och konstkritiker, idag mera känd för att vara ”Strindbergs 
andra hustru” än för det arbete hon gjort för den mo-
derna litteraturen och kulturlivet. Hon är en av många 
bortglömda yrkeskvinnor som arbetade hårt för den 
konstnärliga friheten och mot censuren av allt som då 
ansågs vara moraliskt förkastligt.
... en icke-realistisk spelstil som talar med publiken och fyller 
scenen med en intelligent humor som bubblar av uppror mot 
alla konventioner./ SvD

fre 18
DEC

11.30

Ågust och hans vänner
4:e Teatern

4:e teaterns fasta ensemble skapar ett lekfullt kollage 
utifrån August – Ågust – Strindbergs texter.
Med fyra Ågustar på scen utlovar de live-regi, heta 
strålkastare, dammiga latexhjärnor och rosa drömmar om 
samhällsförändring. Författarens bråk med idéerna får 
plötsligt yttre konturer – Ågust har delat sig i fyra!
En hejdlöst rolig uppgörelse med det ensamma geniet. VLT 

fre 04
DEC

11.30

Foto: Anne Hellandsjö Foto: Per Bolkert

kultursoppa
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Soppa: Fisk- och skaldjurssoppa 
med aioli.

Soppa: Spenatsoppa med ägghalva.



GÄSTSPEL – DANS

Hej Annelie Gardell, du tillträdde 
tjänsten Verksamhetsutvecklare dans 
på Dalateatern i augusti 2020. Vad fick 
dig att söka tjänsten?
Det är oerhört spännande att få vara den 
första personen som antar detta stora 
uppdrag på teatern. Jag vill gärna arbeta 
nära arrangörer, dansare och publiken. 
Det får jag möjlighet att göra här i 
Dalarna. Ambitionen är att öppna
upp och utveckla scener för den samtida 
dansen för att möta publiken. Både för  
de som redan är intresserade och 
för nyfikna förstagångsnjutare av 
konstformen. 

Dalateatern har sedan 2019 det regionala uppdraget att 
ansvara för främjandet av professionell dans. Region 
Dalarna och Dalateatern vill stärka infrastrukturen för 
dans i länet. Sedan januari 2020 är Dalateatern medlem i 
arrangörsnätverket Dansnät Sverige.

Hur kommer dalapubliken märka att  
Dalateatern nu har ett uppdrag att  
främja dansen i länet? 
Till att börja med kommer dansgästspel 
bli tydligare i programmet och på fler 
orter i Dalarna. Jag brinner för att 

Checking out
Charlotta Öfverholm

Foto: Per Eriksson

Annelie Gardell kommer närmast 
från ett sexårigt uppdrag som 
Teaterchef på Dansens Hus i 
Stockholm, den nationella scenen för 
samtida dans i Sverige. Innan dess 
arbetade hon på NorrlandsOperan 
i Umeå som chef för Scen för dans 
– en avdelning på institutionen 
som arbetade för dans i hela region 
Västerbotten. 

Idé, koreografi, regi
Charlotta Öfverholm

”You can check out at anytime, but you can never 
leave.” Checking Out är en surrealistisk tragisk 
komedi, med ett språk som korsar konstnärliga 
gränser – med snabba kast mellan humor och         

mörker, dans, text och levande mu-
sik. En dansfilm, baserad på scen-
verket Prosthesis från 2019. Verket 
och filmen är en del av Charlotta 
Öfverholms projekt Age on Stage, 
som ingår i EU-projektet Dance On, 
Pass On, Dream On, som syftar till 
att ifrågasätta och förändra normer 
kring ålder inom dansvärlden. Nio 
dansinstitutioner från åtta länder 
möts i projektet.

Filmen kommer att visas under hösten/vintern 2020. 

Dansfilmen Checking Out är en samproduktion mellan 
Charlotta Öfverholm (Compagnie Jus de la Vie) och  
Dalateatern, i samarbete med konsthallen MEKEN i  
Smedjebacken där slutscenen spelats in. 

utveckla det professionella danslivet med residens 
och fler chanser till föreställningar. Jag vill utveckla 
mötet mellan den professionella dansen och publiken 
– att publiken får möta dansen på olika sätt, med 
introduktioner och eftersnack.

Annelie Gardell kommer att bjuda in till danssamtal 
med olika gäster och teman.  
Håll utkik på dalateatern.se för datum och mer info.
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Slick
Sofia Södergård

Ett dansperformance som slagit knockout på scener runt 
om i landet!
I Slick äntrar Sofia Södergård scenen transformerad till 
dragkingen Qarl Qunt. Vi får följa med på hans fjärde 
världsturné både på och bakom scenen. Qarl har det 
fastaste handslaget och tycker att få saker går upp mot 
att pickla grönsaker. Med intresse för makt och sexualitet 
bjuder han på en crossoverföreställning som landar mitt 
emellan kabaré och performance.

Ett samarrangemang med Riksteatern Falun 

on 4
NOV

19.00

Foto: Andreas Nilsson

Kulturhuset tio14  
Längd 55 min

Eftersnack 30 min med Annelie Gardell  
och Sofia Södergård. 

Fenomenalt och provocerande om dragkings. 
/Göteborgs-posten

Av och med  
Sofia Södergård
Regiöga  
Ulrika Malmgren
Koreografiöga  
Tarika Wahlberg

Sofia Södergård är utbildad på klubb och street-
dancescenen i New York, Balettakademien Stock-
holm samt på Stockholms Dramatiska Högskola. 
Hon är en av grundarna till danskompaniet P*fect 
som bland annat setts på Sadler’s Wells i London, 
Melodifestivalen, Juste Debout i Paris samt varit 
förband till Lady Gaga.
Det här är en dansföreställning som kommer ta dig 
med storm!

Idé, koreografi, regi
Charlotta Öfverholm

gästspel - dans
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Promise land
Örjan Andersson

Örjan Andersson koreograferar Helene Billgrens 
konst.
Promise land är en dansföreställning som skildrar 
en drömsk värld med mörk klangbotten och dras-
tisk humor. Utgångspunkten för föreställningen är 
Helene Billgrens konstnärskap. Det här är första 
gången koreografen Örjan Andersson samarbetar 
med en bildkonstnär och första gången som  
Helene Billgren arbetar med dans.
Helene Billgrens bildvärld tar plats i scenografi och 
kostym och detta får sedan en gestaltning genom 
dansarna. Det skavda och kantiga får en upphöjd 
betydelse och misstagen blir en tillgång. Det är ett 
ordnat kaos.
Temat för föreställningen är drömmens absurda 
logik och Örjan och Helene säger sig vara inspire-
rade av surrealismen och dadaismen. Konstrikt-
ningar som handlar om det absurda och om spon-
tana impulser som intellektet inte hunnit påverka.
Örjan Anderssons dansstil brukar beskrivas som  
musikalisk, fysisk och jordnära.

må 16
NOV

gä
st

sp
el

 - 
da

ns

Foto: Klara G

19.00

Koreografi 
Örjan Andersson

Dramaturgi 
Anna Berg

Scenografi och kostym 
Helene Billgren

Medverkande 
Brittanie Brown 
Jenny Nilson 
 
Samproduktion Riksteatern och Andersson Dance.  
Andersson Dance genomför sin verksamhet med stöd av 
Kulturrådet, Stockholms Stad och Region Stockholm.

Dalateatern
Längd  
1 tim 10 min

15

Eftersnack 30 min med 
Annelie Gardell och 
Örjan Andersson.

16
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Kaj Ahlgren, skådespelare
Tommy Andersson, teatervärd
Sandra Bergstrand, sömmerska 
Jakob Bladh, skådespelare
Matilda Blomquist, soppteaterköksvärd
Joakim Brink, ljussättare
Catharina Enhörning, teatervärd 
Annelie Gardell, verksamhetsutvecklare dans
Iki Gonzalez Magnusson, koreograf
Anna Granquist, skådespelare  
Marica Hallgren, ekonomiansvarig 
Susanne Hellström, skådespelare 
Emilia Henriksson, digital kommunikatör 
Mikael Horvath, teknisk chef 
Lisa Hugoson, teaterchef
Johanna Hurtig, rekvisitör
Mats Höjer, producent/turnéläggare
Cajsa Jackson, maskör
Eqbal Jalali, teatervärd
Fredrik Jansson, scenmästare/ljus
Anne Jonsson, koreograf
Micha Karlewski, scenograf/kostymör
Erik Kjellander, dekorsnickare
Lina Leandersson, skådespelare
Lisa Liljestrand, kommunikationsansvarig
Alexander Lindberg, skådespelare
Johanna Lindh, koreograf
Lovena L’intelligent, redovisnings-/löneadministratör
Gustave Lund, musik/ljud/ljus

Astrid Menansach Tobieson, regissör/dramatiker
Sofia Möller Skog, publikutvecklare/säljare
Myra Neander, skådespelare
Celine Nelson, kassavärd
Maja Nordlund Johansson, barnteatervärd
Jakob Norin, kompositör
Thomas Nyström, scenmästare/ljud 
Per-Olof Olausson, vaktmästare
Ia Olsson, kassavärd/barnteatervärd
Anna Pettersson, regissör/scenograf/kostymör
Patrik Pettersson, skådespelare/projektledare 
Lena Rieback, körledare
Ulrika Råström, teatervärd
Yonus Saqi, teatervärd
Daniel Sjögren, scenmästare/ljud 
Lena K Stockhaus, projektledare 
Droppen Sundberg, barnteatervärd
Yngve Sundén, skådespelare
Giuditta A Sunnemark, producent
Åsa L Tigerstrand, kostymmästare 
Joel Torstensson, skådespelare 
Susanne Trolleberg, dramapedagog (vik)
Cajsa Ulfhielm, belysningsmästare 
Zacharias Vindbacke, sömmerska
Peter Wetterberg, scenkonstkonsulent (vik)
Caroline Ylikoski, teatervärd
Hacina Öhman, marknadsassistent/grafisk form 
Niclas Öhman, barnteatervärd
Peter Östberg, teatervärd

m
edverkande personal under hösten

17



Föreställning Vuxen
Grupp,  

pensionär,
 scenpass*

Ungdom
t.o.m 25 år

Barn
under 18 år

Vasa 250:- 210:- 120:-

Flickan, mamman och soporna 170:- 150:- 120:- 100:-

Gästspel – dans 200:- 170:- 130:-

Kultursoppa ** 230:- 230:- 120:-

Barnteaterlördag 100:- 100:- 100:- 50:-

Teaterbar 100:- 100:- 100:-

** Inkl. soppa, bröd, ost, kaffe och kaka. Obs. Anmäl ev. specialkost till info@dalateatern.se i samband med att du bokar biljetter.

*Grupp: fr.o.m 10 personer. Scenpass: Som medlem i Riksteatern stödjer du din orts kulturliv och blir samtidigt förmånsgäst på en  
mängd teatrar i hela Sverige. Läs mer på www.riksteatern.se/bli-medlem/

Boka och köp biljetter på www.dalateatern.se eller i Dalateaterns biljettkassa en timme  
före respektive föreställning. Rullstols-, ledsagarplatser och syntolk bokar du på 023 777 600. 
Information om lokala försäljningsställen hittar du på vår webbplats. 

bi
lje

tte
r

BILJETTER

För att undvika smittspridning och  
för att du som publik ska känna dig trygg gäller för all höstens verksamhet att:
• Antalet publikplatser är begränsat och anpassat till respektive lokal.
• Vi anpassar lokaler och rutiner för att säkerställa att rekommenderat avstånd hålls.
• Vi inför mer flexibla köpevillkor för att du ska kunna omboka eller avboka dina platser vid symptom eller  

osäkerhet.  
Lämna dina kontaktuppgifter när du bokar biljetter  
och håll utkik efter den information vi skickar ut inför aktuell föreställning.  
Tveka inte att kontakta oss på info@dalateatern.se eller 023-777 600 om du har frågor.  
Varmt välkommen till Dalateatern hösten 2020!
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Boka och köp biljetter på www.dalateatern.se eller i Dalateaterns biljettkassa en timme  
före respektive föreställning. Rullstols-, ledsagarplatser och syntolk bokar du på 023 777 600. 
Information om lokala försäljningsställen hittar du på vår webbplats. 
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Borlänge
26 okt     Chefen
1 nov     Greatest Hittills, Ronny Eriksson
7-17 nov   Flickan, mamman och soporna
11-12 nov  Vasa

Avesta
8 okt Kainos sång - INSTÄLLT 
29 okt Drömmen om folkparken - INSTÄLLT

Falun
3 okt Barnteater: Igelkotten och mullvaden
24 okt - 20 nov  Vasa
3 nov Greatest Hittills, Ronny Eriksson
4 nov Slick (dans)
6 nov  Kultursoppa: När du går på känsla är du alltid i tid
13 nov Kultursoppa: KvinnORKAn
14 nov Barnteater: Musen och äpplet
16 nov Promise land (dans)
20 nov Kultursoppa: O/roligt liv
28 nov Barnteater: Kurt och Kio
4 dec Kultursoppa: Ågust och hans vänner
8-9 dec Flickan, mamman och soporna
18 dec Kultursoppa: Frida Uhl

KALENDARIUM

Säter
10 nov Bygdens söner

Mora
17 nov Vasa

Rättvik
26 sept Dubbelkonsert: Sångsystrar/Erika & Cecilia
18 okt Anna karlsson och Anna Rubinsztein 
24 okt Lyset i forsen
8 nov Ethno on the road
15 nov  Sirus

Vansbro
30 nov Barnteater: Musen och äpplet
11 dec Julkonsert med Dalasinfoniettan 
 och Rigmor och Christina Gustavsson

Älvdalen
23 okt Aednan

Leksand
3 okt Den inbillade sjuke
30 okt Under kepsen på Bengan Janson
27 nov Flickan, mamman och soporna

kalendarium
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