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VI VILL GE DIG SCENKONST SOM BERÖR
Scen Sundsvall är en ideell, fristående, demokra-
tisk kulturförening. Med cirka 900 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.

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

Om Scen Sundsvall

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

SCENER I SUNDSVALL • Årgång 14 nr 1
Utges av Scen Sundsvall  
Redaktion & form: Karin Rapp och Helén Lindfors  
Tryck: Original Tryckeri, Umeå 
Omslagsbilder Riksteatermix

Vi fortsätter att bredda vår repertoar in i 20-talet. Under våren 
får du stifta bekantskap med flera gästspel och nya koncept – 
koncept som hittills aldrig tidigare presenterats i Sundsvall. 
Du kommer nämligen bland annat att få uppleva en spännande 
”förening” av en ekonomiprofessor och en skådespelare från 
Dramaten, som tillsammans kommer att behandla ämnet 
”lycka”. Vi säger också varmt välkommen till Teater Halland, 
som kommer till Norrland för allra första gången. 

När vi planerar vår repertoar, så är tillgänglighet ett av våra 
ledord.  Därför är vi extra glada över att få välkomna Tyst Teater 
till Sundsvall igen. Och med lika stor glädje noterar vi, att flera 
av vårens gästspel kommer att syntolkas. 

Att se teater och samtidigt få njuta av en god fika under några 
lördagseftermiddagar har blivit ett välkommet och uppskattat 
inslag i vårt program. Så håll utkik efter våra Afternoon Teater-  
föreställningar i vår.

Vi vill leverera tänkvärda, känslosamma och roande evenemang 
för alla. Bläddra i vårt program, och njut!

Väl mött  i det nya decenniet!

Gott nytt decennium, bästa scekonstvän!
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Biljetter: fritt inträde | anmäl dig via vår hemsida, www.riksteatern.se/
sundsvall eller till kansliet på tel. 060-658 54 53

Välkommen  
till vårens medlemsträff!
Vi träffas på Sveateatern och fikar tillsammans samtidigt som vi tar 
del av vårens utbud och kringarrangemang. 

Sofia Sahlin står på scen och framför sitt program, Gånglåtar och 
forntida hjärtslag. En berättelse i ord, ton och bild, där hon hämtar 
inspiration från sin musikaliska pilgrimsfärd längs St. Olavsleden 
sommaren 2016. 

I programmet återger hon sina tankar från olika platser längs leden 
och glimtar från historien, och framför gånglåtar och musik från 
forntid till nutid till eget gitarrackompanjemang.

lördag 

25
januari

kl 15.00-17.00 
SveateaternFoto: Sofia Sahlin
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Biljetter: ordinarie 350 kr | scenpass 295 kr | ung (upp til 26 år)/stud 
(vid uppvisande av stud.leg) 250 kr

Man får väl ställa upp
Producent Riksteatern
En glesbygdsfars av Adde Malmberg
I centrum av det lilla samhället finns en bygdegård där alla samlas. 
Idrottsklubben, Kennelklubben, Kyrkans barntimme, Unga Örnar, 
Motorcykelklubben och så förstås Hembygdsföreningen. Alla har 
sina lokaler i bygdegården och alla är medlemmar i varandras fören-
ingar, vilket gynnar alla, eftersom föreningarna får bidrag efter hur 
många medlemmar de har. 

Ett bra system ända tills de en dag får ett besök från Hembygdsför-
eningarnas Riksförbund. Den oväntat uppdykande representanten 
sätter igång en serie av händelser som ingen hade kunnat förutse.

Manus & regi: Adde Malmberg
Medverkande: Sofia Bach, Anna Carlsson, Siw Erixon, Henrik Johans-
son, Sofia Rönnegård, Daniel Träff

lördag 

1
februari
kl 19.00

Tonhallen

TEATER

Foto: Alex Giacomini, Illustr: Johanna Kallin
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Den kosmiska havsträdgårds-
passagen
Producent Riksteatern
Ett magiskt dansäventyr för bebisar  i åldrarna 2–18 månader och 
medföljande vuxna. 

Upplev något unikt tillsammans med din bebis! Den kosmiska hav-
strädgårdspassagen är en magisk värld av ljud, ljus och rörelse. Ett 
spännande dansäventyr att dyka in i, tillsammans!

Här får bebisarna, med alla sina sinnen, upptäcka och bli medska-
pare av ett förunderligt universum. De kan röra sig, observera och 
utforska verket på sina egna villkor. Ljud, ljus och rörelse skapar ett 
flöde av förändringar och kontraster.

Koreografen Peter Mills har tillsammans med dansaren Rachel Tess 
och scenografen Marta Cicionesi skapat en upptäcktsfärd genom 
rymden, under havsytan och andra fantasifulla världar. Föreställ-
ningen bygger på kunskap om spädbarns uppfattningsförmåga.

Medverkande: Peter Mills och Rachel Tess

I samarbete med Sundsvalls museum fredag 

14
februari

kl 11.00 & 14.00
Kultur- 

magasinet

Biljetter: 100 kr för en bebis och två medföljande vuxna |  kan köpas på 
Kulturmagasinet och på Entré Sundsvall 

DANS

Illustration: Johanna Kallin
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Filmklubben 
Vårens filmer – gratis för medlemmar
En indisk handelsresande i Norrland 60 min 
Filmen är ett härligt porträtt av den rastlöse indiern Madhow Raje och 
hans livslånga kärlek till Norrland och norrlänningar. Den 79-årige 
Madhow har i hela sitt liv jobbat som säljare. Sedan 1980-talet har han 
åkt runt i Norrland och sålt det mesta, men mest plastpåsar. Kunder-
na har blivit till vänner för livet och resorna en livsstil för Madhow. 

Mitt andra land, 60 min 
En personlig berättelse om Solveig Nordlunds liv i Portugal genom 
filmer hon har gjort eller varit inblandad i.  – Att på det här sättet 
kunna delta i och kanske förändra historien är mitt livs största 
upplevelse, som förändrade mitt sätt att se på världen och filmarbe-
tet, berättar regissören Solveig Nordlund, som medverkar.

Kjell Lönnå – ett liv i körsång 60 min
Körledaren och tidigare TV-profilen Kjell Lönnå leder fortfarande 
tre körer som övar varje vecka och åker på regelbundna turnéer. I 
dokumentären får vi en inblick i hans minutiösa planering, rut-
mönster för hur alla sångare ska placeras, turnéernas minutsche-
man och programbladens formgivning.

Scen Sundsvall i samarbete med Film Västernorrland

Filmerna visas i biosalongen på Norra Järnvägsgatan 10, våning 2 | 
anmäl dig till Marie Hallströms e-postadress etta51@hotmail.com 
eller på tel. 070-342 92 88

FILM

tisdag

18
februari 
kl 15.00 

tisdag

17
mars

kl 15.00

tisdag

21
april

kl 15.00 Kollage: Scen Sundsvall
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Fauna
Producent Riksteatern
Cirkusteknik i världsklass! Fem akrobater & en livemusiker.
Med en cirkusteknik i världsklass väcker Fauna liv i livet själv. Poetiskt 
förkroppsligar de ett eget universum med cirkusens språk, det blir 
ett rituellt och fängslande spel kring djuriska krafter där aggression, 
konkurrens, humor och lekfullhet driver rörelserna framåt. Fauna 
ramas in av ett ljudlandskap som framförs live på scenen. Produk-
tionen präglas av det scenspråk som den skandinaviska nycirkusen 
har utvecklat i sitt sökande efter nya former av berättande.

Det internationella cirkuskompaniet Fauna har en speciell koppling 
till Sverige. Det var här kompaniets fem akrobater utbildade sig vid 
Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Kompaniets akrobater har 
bakgrund i kända kompanier som Gravity & Other Myths, NoFit 
State Circus, Seven Fingers och Poivre Rose.

Medverkande:  Akrobaterna Arthur Parsons | Matthew Pasquet |  
Imogen Huzel | Rhiannon Cave-Walker | Enni-Maria Lymi | musikern 
Geordie Little 

I samarbete med Sundsvalls museum

Biljetter: ordinarie 295 kr | scenpass 250 kr | ung (upp til 26 år)/stud 
(vid uppvisande av stud.leg) 195 kr 

tisdag 

10
mars

kl 19.00
Sundsvalls  

Teater

NYCIRKUS

Foto: Ellis Grover
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Änglar finns
Producent Lasse Helgesson
Afternoon Teater presenterar: Änglar finns. 
Föreställningen är en passionerad och synnerligen temperaments-
full komedi om en ängel, som du garanterat aldrig sett på en svensk 
scen tidigare! 
I rollen som ängeln ser vi sångerskan, musikern och skådespeler-
skan Jannika Häggström, som kommer att bevisa för dig att änglar 
kan dyka upp här i världen i vilka förklädnader som helst. Ängeln 
äger dessutom förmågan att höra ljuv musik från bultande män-
niskohjärtan, vilket betyder att föreställningen är sprängfylld med 
både pop, schlager och rock från 1950-talet fram till idag.

Den nu aktuella föreställningen, Änglar finns, är som det mesta i 
Jannikas liv ett ställningstagande för passionen, glädjen, modet och 
skaparkraften. Änglar finns är Jannika Häggströms första samar-
bete med föreställningens producent, författare och regissör Lasse 
Helgesson, som tidigare skrivit för såväl SVT som Sandrew Film & 
Teater och Stockholms Stadsteater Soppteatern.

Medverkande: Jannika Häggström 
Författare och regissör: Lasse Helgesson

Biljetter: 189 kr | fika serveras kl 15.00  | föreställningen börjar kl 15.30

lördag 

14
mars

kl 15.00
Sveateatern

Afternoon
TEATER

Foto: Lasse Helgesson
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Ted Gärdestad
Producent Winkir Musik och teater
Afternoon Teater presenterar: Ted Gärdestad – sångerna och livet 
Sol, vind och vatten, För kärlek s skull, Eiffeltornet, Himlen är oskyl-
digt blå, Äntligen på väg, Fånga en ängel...

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. 

– Innerligt och varmt, med en djupare innebörd. 

– Stundom riktigt känslosam, nästan lika mycket inlevelsefull tea-
ter som ett musikframträdande.

– Innerligt och varmt, med en djupare innebörd.  
För kärlekens skull ... 

/Åke Lundgren, Norra Västerbotten

Biljetter: 189 kr | fika serveras kl 15.00 | föreställningen startar kl 15.30 

Afternoon

lördag 

4
april

kl 15.00
Sveateatern

Afternoon
TEATER

Foto: Lars-Gunnar Olsson SR 3
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Biljetter: ordinarie 345 kr | scenpass 270 kr | ung (upp til 26 år)/stud 
(vid uppvisande av stud.leg) 200 kr 

Stolthet och fördom
Producent Teater Halland
Stolthet och fördom – eller The Story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr 
Wickham and Mr Collins & Mr Bennet. I en lekfull och drastiskt humo-
ristisk föreställning berättar de Jane Austens mest älskade historia.
Tillsammans med fem manliga skådespelare utforskar regissören 
Anna Sjövall det kvinnliga rummet utifrån Jane Austens klassiska 
roman. Med stor kärlek till historien om systrarna Bennet och deras 
friare, ger de sig i kast med uppgiften att förstå hur det är att leva i en 
värld där hela ens existens står på spel inför mannens blick. Där varje 
rörelse iakttas och bedöms. Där dygden är allt och utrymmet begränsat. 

Medverkande: Mikael Dahl | Jesper Gester | Petter Heldt | Acaymo Luis 
Valdes | Morten Vang Simonsen

I samarbete med Sundsvalls stadsbibliotek och Sundsvalls museum

tisdag 

7
april

kl 19.00
Sundsvalls 

Teater

4 mars kl 12.00  
Stolthet och fördom – en läsvärd klassiker 
En presentation av boken och författaren Jane Austen. Medverkande Erica Wikström Holländer 
(högläsning) och Gunilla Grill, Sundsvalls stadsbibliotek. 
29 mars kl 13.30  
Filmvisning Jane Austen special:  Stolthet och fördom, 2005. I Jane Austens berättelse om 
1800-talets England hoppas Mrs Bennet kunna gifta bort sina döttrar till välbärgade gentlemän 
– bland annat nykomlingen Mr Darcy. Skådespelare: Keira Knightley m.fl.
Hämta ditt filmpass och din fribiljett i Kulturmagasinets reception. Fribiljetten går även att 
hämta på Entré Sundsvalls hemsida: www.entresundsvall.se

TEATER

Foto: Teater Halland
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Kartan över oss
Producent Riksteatern
En existentiell hörlursvandring genom det inre landskap som upp-
står när vi försöker tänka på framtiden.
Tiden är inne, platsen är här. Stormarna rider oss och den inre kom-
passnålen snurrar. Har vi gått vilse eller är på väg att hitta rätt? En 
konstant av röster kivas om vi närmar oss Jordens kant eller redan 
trillat över den. En kamp om redan existerande kartor. Kanske 
behöver vi en ny?

För första gången bjuder Riksteatern in till en GPS-programmerad 
ljudpromenad i landsomfattande format. Kartan över oss är en exis-
tentiell hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår när 
vi försöker tänka på framtiden. 

Genom att gå till olika offentliga platser på den egna orten växer 
kartan och berättelsen. Du väljer själv väg. Spelplatsen är din he-
mort, där vi tillsammans ritar kartan över oss.

 

lördag 

25
april

kl 15.00

GPS-
PROMENAD

Verket upplevs genom din egen mobil och dina lurar.

Plats: mer information kommer, håll utkik på vår hemsida   
Biljetter: ordinarie 170 kr | scenpass 140 kr | ung (upp till 26 år)/stud 
(vid uppvisande av stud.leg) 70 kr  
Kringarrangemang: följ oss på Facebook och på vår hemsida för mer 
information närmare föreställningsdagen

Foto: Riksteatern
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Biljetter: ordinarie 295 kr | scenpass 250 kr | ung (upp til 26 år)/stud 
(vid uppvisande av stud.leg)  och barn (upp till 16) 60 kr

Don Giovanni
Producent Norrlandsoperan
Don Giovanni. Alla vill ha hans kärlek – eller?

Don Juan är, trots alla sina erövringar, ensam. För ingen,  inte ens 
den passionerade Donna Elvira som följer honom land och rike 
runt,  verkar älska honom. Donna Anna, Zerlina, Elviras kammar-
jungfru, Elvira själv – alla vill de ha Don Juans kärlek. Men om man 
börjar syna deras drivkrafter, är det då kärlek som är målet?

Mozarts opera illustrerar också hur kort avståndet kan vara mellan 
lust och avsky –  i det att de tre kvinnorna inte bara förenas i begär 
till protagonisten utan även i en gemensam, närmast sexuellt lad-
dad, hämndlystnad mot densamme. Hämnd och begär är lika starka 
motiv i den här berättelsen.

I rollerna: Don Giovanni:  Joa Helgesson | Leporello: Marcus Jupither | 
Donna Anna: Susanna Stern | Donna Elvira: Elisabeth Meyer | Don Ot-
tavio: Wictor Sundqvist | Zerlina: Katija Dragojevic | Masetto: John Sax | 
Kommendören: Anders Nyström | Norrlandsoperans Symfoniorkester

(Uppgifter om det konstnärliga teamet m.m. hittar du på Entré Sundsvalls webbplats)

I samarbete med Norrlandsoperan och Riksteaternmåndag 

27
april

kl 19.00
Tonhallen

OPERA

Foto: Norrlandsoperan
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Domedagen™ – en trallvänlig 
talkshow
Producent Riksteatern
Musikalisk feelbad-talkshow med både klimatångest och hopp. På 
Riksteatern är vi glada att kunna välkomna naturskildraren Martin 
Emtenäs och musikern Stefan Sundström tillbaka! 
De gör nu en fristående uppföljare till succén Vi som bor här från 
2017, och precis som senast har de sällskap på scen av pianisten 
Birgitta Henriksson. 

Det blir en musikalisk feelbad-talkshow med lite klimatångest men 
även en ljuv känsla av hopp. Martin och Stefan rör sig lekfullt och 
underfundigt mellan fakta och filosofi, vetenskap och humor för att 
undersöka vad som hänt på sistone – på klotet och helt nära där vi bor. 

Med ödet i händerna och hela världen på våra axlar möts vi i hän-
delsernas centrum vid avgrundens rand. En rolig och mysig kväll 
utlovas, om bland annat matjord och mikrober.

Medverkande: Martin Emtenäs och Stefan Sundström

Biljetter: ordinarie 250 kr | scenpass 200  kr 

onsdag 

29
april

kl 19.00
EQ House

Musikalisk
TALKSHOW

Foto: Jeanette Andersson
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LEV!
Producent ellenor.nu scenkonstproduktion
Afternoon Teater presenterar: Föreställningen LEV!  – Ett electro- 
musikaliskt kollage av Sara Lidmans tal. 
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 kärleksför-
klaringar. 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. 

Verket heter  LEV! som uppmaning till oss alla från Sara, som an-
vände ordet ända fram till gravstenen! 

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.

Medverkande: Ellenor Lindgren

Afternoon

lördag 

2
maj

kl 15.00
Sveateatern

Afternoon
TEATER

Biljetter: 189 kr | fika serveras kl 15.00 | föreställningen startar kl 15.30 
Foto: ellenor.nu
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Performance Lecture: Om lycka
Producent Dramaten i samarbete med Nobel Center
Ekonomiprofessor Micael Dahlen gör Performance Lecture om lycka.
Vad är lycka? Vad gör oss lyckliga? Hur lyckliga kan vi bli? Micael 
Dahlen tar sig an ämnet och delar med sig av sina senaste tankar i en 
föreläsning förhöjd med teaterns verktyg.  
Nytänkaren, författaren och ekonomiprofessorn Micael Dahlen är 
känd för sina spaningar om samtiden och framtiden. Han har skrivit 
internationellt uppmärksammade böcker som Nextopia och Kaoso-
logi och är en eftertraktad föreläsare såväl i Sverige som utomlands.

Performance Lecture, där kunskap förmedlas med teaterns verktyg, 
är ett format på Dramaten som arrangeras inom ramen för Drama-
ten&. 

Medverkande: Thérèse Brunnander 
Regi: Jenny Andreasson
Scenografi & kostym: Marika Feinsilber

I samarbete med Mensa Sverige

Biljetter: ordinarie 330 kr | scenpass 250 kr 

fredag 

22
maj

kl 19.00
Tonhallen

FÖRELÄSNING
TTEATER/

Foto: Dramaten
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Buhu och stank
Producent Riksteatern
Jubileumsföreställning med skratt, tårta och blicken framåt för Tyst 
Teater 50 år!
Buhu och Stank anländer för att förbereda det största och galnaste 
födelsedagskalaset någonsin. Här ska tårtor kastas, ballonger smäl-
las, koppar jongleras och dragkedjor spricka! De tar med sig kaos, 
stand-up och selfies. Hela publiken kommer bli bjuden på mat och 
dryck, valfri spabehandling och en liten chans att vinna en jorden-
runtresa och ett fashionabelt boende i valfritt land med perfekt 
väder. 

Rätten till kultur på egna villkor har aldrig varit självklar utan ett 
resultat av människors envisa kamp. 

1970 bildades den fria teatergruppen på Västanviks folkhögskola i 
Leksand som kom att bli Tyst Teater och som under 2020 firar ett 
halvt sekel av banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk.        

Medverkande: Mette Marqvardsen och Debbie Z Rennie

I samarbete med Sundsvalls museum och DHB Norra

Biljetter: 50 kr 

onsdag 

30
maj

kl 14.00
Kulturmagasinet

CIRKUS
TYST TEATER

Foto: Mikael Sundberg



TEATER AV OCH MED SKVADERNS

Teateresteter
11 mars kl. 19.00 Konsertteatern
Skvaderns gymnasieskola presenterar en teaterföreställning i samarbete 
med Riksteaterns LÄNK-projekt. LÄNK överbrygger klyftan mellan ung 
amatörteater och professionell teater i Sverige. Projektet är nationellt 
och strävar efter att förbereda ungdomar för karriärer inom professionell 
teater.
Tang av Anders Duus

TANG utspelar sig i Sverige 2035. Världens oljeresurser har börjat 
sina och bensin och el är dyrt och hårt ransonerat. Det är en pjäs om 
konsekvenserna av vårt oljeberoende samhälle, om klasskillnader, kärlek, 
status och våld.

BILJETTER 
Entré Sundsvall 50 kr

LÄNGD 
60 min

PRODUKTION 
Skvaderns gymnasieskola 
i samarbete med Scen Sundsvall

Teaterfestival för unga ensembler 14-15/3

ANNONSANNONS



www.teatervasternorrland.se

7 mars - 25 april
Konsertteatern, Sundsvall

Biljetter: entresundsvall.se

www.teatervasternorrland.se

Teater Västernorrlands

 LUNCHTEATER   
                    våren 2020

ETT DRAMA BASERAT PÅ VERKLIGA HÄNDELSER

KURAGE

Tisdagar på Konsertteatern18 feb - 31 mars
Hjärtligt välkomna till en ny spännande säsong!

ANNONS



ANNONS

www.teatervasternorrland.se

15 februari - 2 maj
Sundsvalls Teater

av Martina Montelius

Biljetter: entresundsvall.se

FAMILJE-

FÖRESTÄLLNING

FRÅN 7 ÅR

ANNONS



Tonhallen, Sundsvall Biljetter: Entré Sundsvallmån 7 april, kl 19:00
IN SERVICE

Keren Levi

ANNONS



www.nordiskakammarorkestern.se

Biljetter: tel, 060-15 54 00 
www.entresundsvall.nu

VÅREN 2020

 – Smart, 
bekvämt 

och prisvärt!

 Konsertabonnemang
NORDISKA KAMMARORKESTERN

FREDRIK ULLÉN • JIMMY MATTSSON • SUSANNA SANTOS SILVA

YOGA+CELLO=SANT • BÄBISKONSERT • KULTURSKOLAN

SLUSK & RILTONS VÄNNER
UTSTÄLLNINGAR

EARTH CALL LUST & RAFAEL SIDA
MITTFOLK

CLAIRE HUANGCI 
CONFUSIONSTH

E

KAMMARORKESTERNNORDISKA

+WORKSHOP

www.meltingpoint.se 16-19 Januari Tonhallen SunDSVALL

Med festival-
kortet maxar 

du upplevelsen!
(90kr) Pssst!

ANNONS



ANNONSSöråkers Folkets Hus
KONFERENS • KULTUR • BIOGRAF • DAGENS LUNCH •BARN OCH UNGDOM • TEATER • MUSIK   
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RÄKNA MED MORD

Biljetter ordinarie: 280 kr              
Biljetter skolungdom: 150 kr 
Extraföreställning: 250 kr
Operabuffé: 220 kr/pers 
Abonnemang: Minst 7: 220 kr/fst      

OPERA LIVE FRÅN THE MET 

Wozzeck - Alban Berg, Peter Matteil
Lördag 11 januari 2020 kl 19.00 
Buffé från 17.30

Porgy and Bess - George & Ira Gershwin
Lördag 1 februari 2020 kl 19.00 Fullsatt

Buffé från 17.30 Extra: Tisd 4 feb Fullsatt

OBS! Ny extraföreställning Tis 11 feb & Ons 12 feb. 

Agrippina - George Friedrich Händel
Lördag 29 februari 2020 kl 19.00
Buffé från 17.30

Den flygande holländaren - Richard Wagner
Lördag 14 mars 2020 kl 19.00
Buffé från 17.30

Tosca - Giacomo Puccini 
Lördag 18 april 2020 kl 19.00
Buffé från 17.30

Maria Stuarda - Gaetano Donizetti
Lördag 9 maj 2020 kl 19.00
Buffé från 17.30

Boka dina biljetter på 060-400 73  
Vill du äta? Boka bord

Tors 9 jan 
Kl 19.00   
Biljett:150:-

Biljettpris: 200 kr
Sön 23 feb Kl 16.00

Boka på 
060 - 400 73 

Les Miserable

Tors 27 feb 
Kl 19.00

060-400 73
Pris: 200:-

En ny stjärnspäckad konsertversion av succémusikalen från 
Londons West End på Bio Hjärtat! Vill du äta? Boka bord!



Almamia i samarbete med 
Sundsvalls Kulturskola

presenterar

The Gothenburg 
Combo (Sverige)

Erlendis Quartet 
(Polen)

Biljetter till gitarrfestivalens konserter säljs via Entré Sundsvall

Anabel Montesinos 
(Spanien)

19 mars 19.00

10 ÅRSJUBILEUM

Sundsvalls Teater
20 mars 19.00
Sundsvalls Teater

21 mars 18.00
Sundsvalls Teater

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 – Ester Holistic Studio, 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 


