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Chefen 
Ett komiskt och mörkt  
kontorsdrama om våra  
innersta begär

 Ædnan 
Prisbelönt episkt drama

 
Slick 
Ett dansperformance  
som slagit knockout



FÖRORD 
 
Ja vi kan och vi vill….

Vi lever under märkliga förhållanden i detta nu. Rekommendationerna är 
många och vi gör vårt yttersta för att du som besökare ska känna dig trygg i att 
både köpa biljett och besöka våra arrangemang. I salongen kommer det att 
vara begränsat antal platser så säkra din biljett i tid. Vi vill ge dig en kultur- och 
teaterupplevelse som bara väntar på att få beröra och roa dig.

Vi inleder hösten 19 september med en GPS/hörlursvandring ”Kartan över oss” 
som ger oss möjlighet att stanna upp och reflektera över framtiden. Begränsat 
antal platser vid detta tillfälle men verket är vårt att arbeta med i tre år.  
Fortsättning följer…

I höst tar vi ett nytt steg i samarbetet med Timrå Riksteaterförening, vi  
samarrangerar dans- och showföreställningen SLICK, på Söråkers Folkets Hus 
den 8 oktober.

Vi följer upp med Ædnan - Tre generationer samiska kvinnor i prisbelönt episkt 
drama, som bygger på Linnea Axelssons framgångsrika bok. 

Att vara mellanchef kan vara en utmaning och i föreställningen Chefen så får vi 
ta del av ett absurt, komiskt och mörkt kontorsdrama om våra innersta begär. 

Vårt koncept Afternoon Teater ger under hösten Ted - sångerna och livet och 
Lev! i en något annorlunda form, utifrån nuvarande begränsningar. Vi hoppas 
ända kunna bjuda på en trevlig upplevelse och på förståelse för de förändringar 
som måste göras under rådande omständigheter. 

Denna pandemi kommer ge avtryck på vår verksamhet år framåt. Ni kan visa Er 
uppskattning för vårt arbete genom att bli medlem.

   
    
 
   Med vänlig hälsning på distans

VI VILL GE DIG SCENKONST 
SOM BERÖR 
Scen Sundsvall är en ideell, 
fristående, demokratisk kultur- 
förening. Med cirka 800  
medlemmar är vi för närvarande 
den tredje största föreningen i 
Sundsvall.  
Tillsammans med drygt 230 
andra teaterföreningar i landet 
utgör vi Riksteatern. Vår uppgift 
är att arrangera gästspel i  
Sundsvalls kommun så att alla 
som bor och vistas här ska få 
ta del av ett brett och varierat 
utbud av scenkonst.

SCENER I SUNDSVALL  
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ÅRGÅNG 14 NR 2
Utges av Scen Sundsvall  
Omslagsbild: :  Ina-Theres Sparrok 
och Harry Johansen

KONTAKT   
Tel. 060-658 54 53 
scensundsvall@riksteatern.se 
www.riksteatern.se/sundsvall

BILJETTER 
Om inget annat anges bokar du 
dina biljetter hos Entré Sundsvall 
på tel. 060-15 54 00,  via hem- 
sidan www.entresundsvall.se  
eller  vid ett besök  
 (Konsertteatern). 
 

COVID-19 
Du ska känna dig trygg,  
välinformerad och välkommen när  
du besöker någon av våra 
arrangemang. På vår hemsida 
finner du tydlig information om hur  
ett besök i teaterlokalerna  
kommer att gå till under denna  
tid av restriktioner.
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6Hjältar bär inte alltid 
mantel, det kan  
räcka med  
ett medlemskap

BLI MEDLEM IDAG FÖR ETT LEVANDE KULTURLIV 
WWW.RIKSTEATERN.SE/BLIMEDLEM 
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Datum/tid 
Samlingsplats 

Biljettpris 
Producent 

Lördag 19 september kl. 15.00 
Utanför Kulturmagasinet 
60 kr 
Riksteatern  

Framtiden kommer, snart är den här. Kartan över oss är en lands- 
omfattande kartläggning för att förstå terrängen framför oss. Vad känner 
du när du tänker på framtiden? Vad händer när du rör dig genom den?  

För första gången bjuder Riksteatern in till en GPS-programmerad ljud- 
promenad i landsomfattande format. Kartan över oss är en hörlursvandring  
genom det inre landskap som uppstår när vi försöker tänka på framtiden. 
Genom att besöka olika platser på den egna orten växer kartan och berättelsen. 
Du väljer själv väg. Spelplatsen är din hemort, där vi tillsammans ritar kartan 
över oss.

För att uppleva verket använder du din egen mobil och egna lurar. Mobilen  
behöver ha tillgång till internet och GPS.  På vår hemsida kommer information 
anslås löpande om fler tillfällen att uppleva verket. 

Kartan över oss
 

Illustration: Karin Linderoth

HÖRLURSPROMENAD

MEDVERKANDE: DU OCH JAG

En hörlursvandring om framtiden.  
Verket upplevs genom din egen  
mobil och lurar. Spelplatsen är din 
hemort - det handlar om oss.
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Torsdag 8 oktober kl. 19.00 
Söråkers Folkets Hus 
Ordinarie 200 kr 
Scenpass 150 kr 
Ung (upp till 26 år) 100 kr 
Studerande (stud.leg) 100 kr 
Riksteatern  
Timrå Riksteaterförening 
 

Datum/tid 
Lokal 

Biljettpris 
 
 
 

Producent 
Samarrangemang

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 crossover- 
föreställning som landar mitt emellan kabaré och performance.

Sofia Södergård är utbildad på klubb och streetdancescenen i New York,  
Balettakademien Stockholm 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. Hon har koreograferat systrarna Kronlöfs senaste föreställning De 
redan frälsta likväl som Farnaz Arbabis Angels in America på Dramaten. 

 
 Slick 
 
 

”Manligheten får sig ett gott hånskratt” 
- Västerbottens-kuriren 

 
”Fenomenalt och provicerande  
om dragkings” 
Göteborgs - Posten

Foto:  Andreas Nilsson

DANS

MEDVERKANDE: SOFIA SÖDERGÅRD
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Datum/tid 
Lokal 

Biljettpris 
Producent 

Lördag 10 oktober kl. 15.00 
Sveateatern 
189 kr 
Winkir musik och teater 

Kenneth Gärdestad har hjälpt till med att berätta om sångerna och livet. 
Det är personligt och uttrycksfullt. Texterna får nytt liv, musiken ljuder 
och berättelsen ger förståelse.

Recension: För kärlekens skull 

– Ted Gärdestad blev bara 40 år, dog alltför tidigt. Men hans sånger lever och 
frågan är om de inte blivit i det närmaste odödliga? På tisdagskvällen gavs de 
ny innebörd av musikerna Erik Winqvist och Simon Forsman som fängslade 
publiken.

– En riktig ynnest, visade det sig, för här handlade det inte bara om att tolka 
musik, utan mycket, mycket mer. 

/Åke Lundgren, Norra Västerbotten 

På grund av nuvarande begränsningar serveras det inte något fika. 

Ted Gärdestad,
Sångerna och livet

Foto:  Edw
ard Beskow

”På ett innerligt, närmast kärleksfullt 
sätt, gavs en varm och känslofull  
inblick i två bröders musikskapande” 
Norra Västerbotten

AFTERNOON TEATER

MEDVERKANDE: ERIK WINQVIST, SIMON FORSMAN OCH TOBIAS GRENHOLM
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Datum/tid 
Lokal 

Biljettpris 

Producent 

Samarbetspartner

Tisdag 27 oktober kl. 19.00 
Sundsvalls Teater 
Ordinarie 260 kr 
Scenpass 230 kr 
Ung (upp till 26 år) 160 kr 
Studerande (stud.leg) 160 kr 
Riksteatern i samarbete med  
Giron Sámi Teáhter  
Kulturmagasinet och  
Västernorrlands sameförening - 
Noerhtenaestie 

Tre generationer samiska kvinnor i prisbelönt episkt drama. 
I Ædnan får vi följa tre samiska generationers kvinnor och deras levnadsöden 
från tidigt 1900-tal till vår tid. Det är en berättelse om rätten till land som  
förvägrats dem. Skärva för skärva, generation för generation, växer det  
känslomässiga landskapet fram i detta storslagna drama. 

Det rika persongalleriet skildras på scen av sex skådespelare. I en av rollerna 
syns Lene Cecilia Sparrok som 2018 fick en Guldbagge för bästa kvinnliga 
huvudroll för sin roll i filmen Sameblod.  Föreställningen bygger på Linnea 
Axelssons framgångsrika bok Ædnan som belönades med Augustpriset 2018.  

Föreställningen textas till svenska och nordsamiska. 

 Ædnan

Foto:  Sören Vilks

TEATER

MEDVERKANDE: PER BURELL, NINA FEX, VINCENT GRAHL, PAUL OL JONA OTSI,  
KRISTIN SOHLBERG, LENE CECILIA SPARROK

”Ædnan” är tung och drabbande,  
men så vackert gjord att den lämnar  
en med en porlande och sjungande 
känsla i kroppen.” 
Dagens Nyheter

INSTÄLLT
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Tal, musik och ljudloopar mixas till en enhetsupplevelse - som ett slag i 
magen eller smekning på kinden, förhoppningsvis båda! 

Föreställningen  är ett lapptäcke med gnistrande lappar från Sara, en samling 
uppmaningar, åthutningar, tankegångar och kärleksförklaringar. Påminnelser 
om att vi ska tänka, protestera, diskutera, agera, respektera, älska – medan vi 
håller på. 

Sara Lidman var kontroversiell, och fortfarande står hennes tal ut som skarpa, 
varma, orädda och lysande i sin retoriska kraft. Vi vill lyfta den för en ny publik. 
Slagkraftigt, demokratiskt och gnistrande.   
På grund av nuvarande begränsningar serveras det inte något fika. 

  Lev!

Datum/tid 
Lokal 

Biljettpris 
Producent

Lördag 7 november kl. 15.00 
Sveateatern 
189 kr 
ellenor.nu scenkonstproduktion 
 

Foto:  Patrik Degerm
an 

AFTERNOON TEATER

MEDVERKANDE: ELLENOR LINDGREN

”Vi har ett ansvar som människor att inte 
lämna denna jord ”olevda”.  Vi ska se, 
delta, engagera oss, mötas, njuta,  
oroas, uppretas, förargas, omfamna, 
älska –  helt enkelt leva  allt vad vi  
kan – medan vi håller  på.  Lev!”
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 Chefen 
 
 
Ett komiskt och mörkt kontorsdrama om våra innersta begär.

Den nyblivna mellanchefen Jenny längtar efter något omstörtande. Hon vill 
driva igenom storslagna visioner på det stora företaget. Men snart sugs hon in i 
nästintill obegripliga maktspel i den stenhårda chefshierarki som råder. Likt en 
blodig maffia släntrar cheferna mellan lunchrestaurangen och mötesrummen. 
Och ur företagets dunkla djup bubblar känslokladd, kött och tjafs upp som inte 
alls ryms i de mallar och system som hon ska jobba efter.

Vad den duktiga mellanchefen Jenny dessutom inte anar – är att hon själv på ett 
snuskigt, smutsigt sätt ska bli orsak till sin egen undergång. 

Måndag 9 november kl. 19.00 
Tonhallen 
Ordinarie 300 kr 
Scenpass 250 kr 
Ung (upp till 26 år) 200 kr 
Studerande (stud.leg) 200 kr 
Riksteatern i samarbete med  
Kulturhuset Stadsteatern 
 
 

Datum/tid 
Lokal 

Biljettpris 
 
 
 

Producent 
 

Foto: M
atilda Rahm

TEATER

MEDVERKANDE: FRIDA HALLGREN, CAROLINE RAUF, ANGELIKA PRICK,  
ANDERS JOHANNISON, MATTIAS SILVELL 

En surrealistisk samtidsskildring  
på managementspråk.



Onsdag  21-okt 
Giellačïrkuš – Giron Sámi Teáhter           Konsertteatern  kl. 18.00 

Torsdag  22-okt 
(O)SYNLIG(T) – Bjäran & Kaaos Kaamos             Sveateatern kl. 17.30 
Outlines – Face First Cirkus Company           Sundsvalls teater kl. 19.30 

Fredag 23-okt
Tvärslöjd – Kompani Giraff           Konsertteatern kl. 14.00 
Gregarious – Soon Circus Company            Konsertteatern kl. 18.00 
Only bones – Kallo Collective            Sveateatern kl. 20.00 

Lördag 24-okt
Tvärslöjd – Kompnai Giraff           Konsertteatern kl. 13.00 
Hej Daff-Daff – Cirkus Elvira           Sundsvalls teater kl. 14.00 
Only Bones – Kallo Collective            Sveateatern kl. 16.30 
Gregarious – Soon Circus Company           Konsertteatern kl. 19.00 

Söndag 25-okt 
Hej Daff-Daff – Cirkus Elvira           Sundsvalls teater kl.  12.00 
Hej Daff-Daff – Cirkus Elvira           Sundsvalls teater  kl.  14.00 

PROGRAM

17.

Information om föreställningarna och var du köper biljetter finner  
du på Entré Sundsvalls hemsida www.entresundsvall.se när du söker  
på cirkusfestivalen. 

CIRKUSFESTIVAL CIRKUSFESTIVAL



w

Biljetter: entresundsvall.se  • 060-15 54 00
Samt i kassan 1 timme innan föreställning

MED STÖD AV SUNDSVALLS KOMMUN OCH REGION VÄSTERNORRLAND

Cirkus Elvira presenterar

KONSERTTEATERN • SUNDSVALL
27 dec – 10 januari

JULCIRKUS FÖR
HELA FAMILJEN! En sprakande, sprudlande glad  cirkusshow med clownenDaff-Daff och hans cirkusvänner. Magi! Artisteri! Trolleri! 

(60 min)

Timrå Riksteaterförenings 

Höstrepertoar
5 

okt

Greatest hittills 
Söråkers Folkets Hus kl.19.00 
Riksteatern

25
okt

Bengan Jansson Trio 
Ljustorps bygdegård kl 18.00

5 
nov

Kallras 
Aktivitetshuset Pangea kl 11.00 
(Lunchteater) Skuggteatern

17 
nov

Fucking Åmål 
Söråkers Folkets Hus kl.19.00 
Teater Västernorrland

Information om föreställningarna och var du köper 
biljetter finner du på Timrå Riksteaters hemsida:  
www.riksteatern.se/timra

Foto: Klara G
Foto: Andreas Nilsson

Foto: LisaLove Bäckm
an 

Foto: Lia Jacobi 
Foto: Hasse Lindén 

8 
okt

Slick 
Söråkers Folkets Hus kl 19.00 
Riksteatern

ANNONS

INSTÄLLT



TROLLFLÖJTEN 
Lör 16 jan kl 19.00
ROMEO OCH JULIA 
Lör 30 jan kl 19.00

DON GIOVANNI 
Lör 27 mar kl 19.00

DEAD MAN WALKING 
Lör 17 apr kl 19.00

KVINNAN UTAN SKUGGA 
Lör 24 april kl 18.00

NABUCCO   
Lör 8 maj kl 19.00

PIRATEN   
Lör 22 maj kl 19.00

VARMT VÄLKOMMEN TILL
Söråkers Folkets Hus

Vi fortsätter hålla huset öppet och följer myndigheternas instruktioner noga.
Vi minskar därför antalet besökare per evenemang till 50 personer. Vi har gott om 

utrymme och möjlighet att glesa ut mellan sällskap. 

Boka på info@sorakersfolketshus.se eller 060-400 73
Mer event på sorakersfolketshus.se  

OPERASÄSONGEN 2020-2021

André Rieu’s Magical Maastricht: 
Together in Music

TORSDAG 3 SEP KL 13.00 & 19.00   Pris: 150:-

Valsernas konung har gjort ett urval ur sina mest 
spektakulära shower och starka låtar under åren, och 
kommer att dela med sig av den glada atmosfären från 
hans ikoniska utomhuskonserter i Maastricht.

The Metrpolitan öppnar igen 2021. Mer info & biljettpriser på sorakersfolketshus.se

TOSCA
Tisd 29 sep kl 13.0 & 19.00

FIGAROS BRÖLLOP
Lör 10 okt kl 19.00
Tis 13 okt kl 13.00 & 19.00

RIGOLETTO
Tisd 20 okt 13.00 & 19.00

MADAME BUTTERFLY
Tisd 27 okt kl 13.00 & 19.00

TRUBADUREN 
Lör 7 nov kl 19.00

CAVALLERIA RUSTICANA
Tisd 24 nov kl 13.00 &19 .00

LIVE VÅREN 2021INSPELAT HÖSTEN 2020

Scenkonst i höst

Kulturmagasinet
Sundsvalls museum

Upplev scenkonst i höst på Kultur-
magasinet och Folkan i Matfors. 

Håll utkik på Sundsvall.se 
och Facebook 

ANNONS ANNONS



✩  MUSIKALISK SHOW MED HÄRLIGT JULBORD ✩

26 nov- 12 dec  konsertteatern, sundsvall

Scenkonst Västernorrland, Kulturrådet, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland

Scenkonst Västernorrland, Kulturrådet, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland

biljetter: 
www.entresundsvall.se

Tisdagar på  konsertteatern  13 okt - 4 nov 
Hjärtligt välkomna till  en ny spännande säsong!

LUNCHTEATER
                     hösten 2020

26 sept - 20 nov  konsertteatern, sundsvall

Scenkonst Västernorrland, Kulturrådet, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland

2 okt - 5 dec  konsertteatern, sundsvall

Scenkonst Västernorrland, Kulturrådet, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland

  FUCK
  ING
ÅMÅL

AV LUKAS MOODYSSON
DRAMATISERING AV ROBIN N SPEGEL

biljetter: 
www.entresundsvall.se

biljetter: 
www.entresundsvall.se

ANNONS ANNONS



Bli medlem!
Välkommen till Scen Sundsvall, och ta del av många  
prisvärda erbjudanden!

Vi vill ge dig tillgång till scenkonst som berör, inspirerar, underhåller 
och förundrar.  Hittills har 40 000 scenkonstintresserade valt att 
bli medlemmar i någon av de drygt 230 teaterföreningar runt om i 
landet, som tillsammans utgör Riksteatern.  

Bli medlem! Utveckla ditt intresse för scenkonst och bidra med 
ditt stöd och din åsikt!

Som medlem får du Scenpass Sverige, medlemskortet som ger 
dig många fina rabatter och andra förmåner. Du får bland annat 
reducerat biljettpris på de flesta av Scen Sundsvalls och  
Scenkonst Västernorrlands arrangemang. Du får också lokala 
rabatter hos våra partner i Sundsvall – Café Charm, Herbanist, 
Sundsvall Chocolate House, IDO te & kafferosteri och Made in 
Medelpad. Scenpasset ger dig dessutom fina rabatter på många 
evenemang i hela landet.  

www.riksteatern.se/sundsvall 




