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Bli medlem i  

Trollhättans Riksteaterförening.  
 

Du får Scenpass Sverige som ger rabat-
ter på teatrar över hela landet.  
 
Medlemskapet ger 50:- rabatt på alla 
teaterföreställningar som arrangeras av 
Trollhättans Riksteaterförening. 
(ej soppteater). 
Du får vara med och påverka vår  
repertoar och får även andra  
erbjudanden. 
 
Medlemmar i Landstingets personalklubb. 
Högskolan Väst samt personalklubben 
Trollhättan Stad, får 50:- rabatt på 
alla föreställningar.  

Ordinairie pris vuxen 150:-/år. 
Om du betalar ordinarie med-
lemsavgift kan din familj bli 
medlemmar för endast 80 kr 
per person och år.  
Barn och ungdom 50:-/år   

TeaterProgram     
för     

Trollhättans Riksteaterförening   
 

VÅREN 2017 

 

KULTURKORTET 
Varför inte ge bort en soppteater eller en 
kvällsföreställning som present i vår? 
 

 
 
 
 
 
Kulturkortet gäller för alla typer av  
kulturevenemang hos oss, så som teater, 
konserter, föreläsningar, stand up, och 
bio.  

 
Kortet finns att köpa i receptionen i  

Folkets Hus Kulturhuset.  
Tel. 0520 – 42 25 00  

 

 Folkets Hus 
Kulturhuset 

0520-42 25 00 

www.trollhattan.fh.se 
www.teaterintresserade.n.nu 



 
 
  
 

 
 
  
 

 
 

CLIO SOPPTEATER VÅREN 2017  (hörslinga) 
Servering från kl. 11.30. I samarbete med  Folkets Hus Kulturhuset. En teaterbiljett 
inklusive soppa, smör, bröd samt kaffe + kaka för endast 175:- inkl serviceavgift. 

Obs. SAMTLIGA SOPPTEATRAR  BÖR FÖRBOKAS. 

”ZARAH LEANDER-  
KOMPLEX, KONTROVERSIELL, STORSLAGEN!”  

30-tal. Berlin. Den gnistrande aktrisen Zarah Leander upptäcks 
och blir den största stjärnan i Nazityskland. Hennes filmer blir 
kassasuccéer och hennes skivor inbringar miljoner. Men till slut 
står hon inför ett avgörande val. Olivia Stevens ger en fantas-
tisk föreställning med Zarah Leanders oförglömliga sånger som 
grund.        Medverkande: Som Zarah och sig själv:  

OLIVIA STEVENS. Piano: BJARNE LÖWDIN  

 ”HYLLNING till FRIDA KAHLO med Duo CANTILENA” 
Gitarristen Sabina Agnas & flöjtisten Anna BomanHald hyllar 
den mexikanska konstnärinnan FRIDA KAHLO med toner, text 
& bildspel. 2014 var det 60 år sedan FRIDA KAHLO´s dyna-
miska men alltför korta liv avslutades. Med spännande musik, 
FRIDA´s färgsprakande målningar & sina egenhändigt skrivna 
brev samt dagboksanteckningar vill Sabina & Anna hylla denna 
modiga kvinna som vågade måla sin egen verklighet!  

Medverkande: SABINA AGNAS och ANNA BOMANHALD 

”NU ÄR DET GOTT ATT LEVA”  
Visor, dikter och berättelser av och om Olle Adolphson med 
Åsa och Johan. Kända och okända visor av den fantastiske  
musikern, diktaren, poeten, estradören och kompositören Olle 
Adolphson. Genom egna finurliga arrangemang får visorna nytt 
liv och artisterna för med sig åhörarna genom en finstämd 
resa genom Olle Adolphsons liv och diktning.  
Både Åsa och Johan är medlemmar i den nyskapande kören 
Sångensemblen Amanda. 
Medverkande: ÅSA JOHANSSON och JOHAN LUDVIG RASK  Onsdag 2017–04-19  

Onsdag 2017–03-15  
 

Onsdag 2017–02-15  
 

Onsdag 2017–01-25  
 

”ALICE ELLER KONSTEN ATT FLYTTA EN MAMMA” 
Alice! Med aptit på livet! Maken Henry sedan fyrtio år, har nyli-
gen lämnat in handduken, men vad är det för hemligheter han 
har lämnat efter sig? Hemligheter som Alice börjar nysta i..
Samtidigt vill dotter och dotterdotter lirka in henne på hemmet. 
Men, se det vill inte Alice, hon har helt andra planer.. 

Medverkande: 
ANETTE SEVREUS, LINDA HELLSTRÖM, ALEXANDRA FRICK.  



HEBE (hörslinga)  
Tisdag 2017–01-24 kl. 19.00-ca 20.50 inkl. paus.  

”UR VATTNETS MINNE – Veden muistista” 
Ur vattnets minne tar dig till en värld där vår tid endast 
är en avlägsen sägen. Efter en global katastrof har vatten 
blivit en bristvara, möjligheterna till resor har begränsats 
och det är svårt att få tillgång till information. Militären 
övervakar och reglerar inte bara vattenanvändningen utan 
även människorna. 
Norra Finland är en av få säkra platser att leva på. Där 
bor den unga huvudpersonen Noria Kaitio med sina föräld-
rar.  Upplev den fängslande dramatiseringen av Emmi  
Itärantas hyllade roman Teemestarin kirja (Memory of 
Water) som utkom 2012. Boken har väckt stor uppmärk-
samhet utomlands och belönats med flera utmärkelser.  

KVÄLLSFÖRESTÄLLNINGAR VÅREN 2017 
Serveringen öppen före föreställningen och i pausen. Förbeställ gärna!  

”NINA - A STORY ABOUT ME AND 
NINA SIMONE” 

Det här är en föreställning om Nina Simone. Och om 
Josette Bushell-Mingo. Genom att spegla sitt liv och 
artisteri i Ninas levnadsöde och musik skapar Josette 
en dubbelexponering som vibrerar genom årtiondena.  

Tillsammans med Josette på scenen är två musiker. Genom text, musik och sång tar 
vi del av två kvinnors hopp, drömmar, sorg och framgång. Hur fattade artisten Nina 
sina beslut, vad kostade de, hur vågade hon? Vad ärvde Josette av Nina, och hur kan 
hon använda det idag? Föreställningen ges på engelska och är ett samarbete mellan 
Riksteatern och Unity Theatre i Storbritannien.  
Medverkande: JOSETTE BUSHELL-MINGO, SHAPOR BASTANSIAR och 2 musiker 

Pris: 295:- inkl. serviceavgift. Pris: 245:- med medlemsrabatt. 

Nu sätts den för första gången upp som teater – en framtidsfantasi där hoppet är 
människans största resurs.              MEDVERKANDE                                             
TALVIKKI EEROLL, HEIDI SYRJÄKARI, MIKA SILVENNOINEN, ANTTI HOVILAIEN.        
Arr. Trollhättans Stad i samarbete med oss arrangerar den finska teatern Kajana.                 

Pjäsen spelas på finska och textas till svenska.  
Pris: 150:- inkl. serviceavgift. Pris: 100:- med medlemsrabatt. 

HEBE (hörslinga)  
Tisdag 2017–02-14 kl. 19.00-ca 20.20 inkl. paus. 

Gå med dina kära på teater  
på alla hjärtans dag! 



HEBE (hörslinga)  
Lördag 2017–03-25 kl. 18.00-ca 19.40 inkl. paus   

”SÅNGER FRÅN EN INSTÄLLD SKILSMÄSSA”  
Sånger från en inställd skilsmässa baserar sig på Mikael 
Wiehes album med samma namn, utgiven 2009. 

 

Sånger från en inställd skilsmässa är en kärlekshistoria 
berättad av två sångare, tre dansare och fyra musiker. Vad finns kvar när tvåsam-
het byts till ensamhet? Från ett trasigt tomrum utan hopp till en råstyrka av att re-
ser sig ur askan, alla har vi någon gång upplevt delar av vad föreställningen skildrar. 
Genom musik, sång och dans berättas en historia om den resa som människor i upp-
brott ger sig ut på. Mikael Wiehe skrev de tretton kärlekssångerna till sin hustru 
efter att deras tjugoåriga äktenskap kraschade och den planerade skilsmässan såg ut 
att förändra hans liv. Med brutal uppriktighet beskriver låtarna smärtan av att bli 
lämnad. Samproduktion Malmö Opera och Skånes Dansteater. 

Sångare: ANDI ALMQVIST och ÅSA FÅNG.  
Dansare: LIDIA WOS, PATRICK BRAGDELL och LAURA LOHI.  

Orkester: EDDIE NYSTRÖM, P-O NILSSON, MATS INGVARSSON och MICKAEL 
WAHLGREN. Arrangemang och kapellmästare: P-O NILSSON och EDDIE NYSTRÖM. 

Pris: 295:- inkl. serviceavgift. Pris: 245:- med medlemsrabatt.  

”BRA MÄNNISKOR” 
Ensamstående mamman Margie Walsh får sparken från sitt jobb i 
en lågprisbutik eftersom hon så ofta kommer för sent. Att det 
beror på att hon tar hand om sin dotter, som har en utvecklings-
störning, har hennes chef ingen förståelse för. Hennes desperata 
jakt efter ett nytt jobb leder henne till ungdomskärleken Mike 
som hon inte träffat på 20 år. Han har lyckats bryta sig loss 
från förorten och är idag en framgångsrik läkare.   

HEBE (hörslinga)  
Lördag 2017–03-11 kl. 18.00-ca 20.00  inkl. paus Föreställningen är SYNTOLKAD! 

Bra människor (Good People) är succékomedin skriven av den Pulitzerbelönade författa-
ren David Lindsay-Abaire och den har spelats i flera stora städer i USA och England 
sedan premiären i New Yourk 2011. I huvudrollen möter vi Ing-Marie Carlsson, känd 
från bl.a. Änglagård och Tre Kronor. Samarbete med Östgötateatern. 

Medverkande:ING-MARIE CARLSSON, STINA VON SYDOW,  
ASHKAN GODS, ANNA SISE, PER BURELL, LENA B ERIKSSON 
Pris: 325:- inkl. serviceavgift. Pris: 275:- med medlemsrabatt. 

KVÄLLSFÖRESTÄLLNINGAR VÅREN 2017 
Serveringen öppen före föreställningen och i pausen. Förbeställ gärna!  

Fotograf: Malin Arnesson 



”EASTER PARADE” 
Easter Parade,en dramakomedi. 
1969,Östra Sjukhuset för psykiskt långtidssjuka. Det är 
Långfredag. Rick och Tom delar rum. 
Ola Forssmed och Kim Sulocki gör sina livs roller!! Skratt 
och gråt. En helt fantastisk föreställning som inte lämnar 
någon oberörd. Easter Parade har spelats för utsålda hus 
på Boulevardteatern i Stockholm. Lysande press! Publik-
succé! "Komiskt drama med imponerande energi". 

Medverkande: 
KIM SULOCKI, OLA FORSSMED, NINA GUNKE, HEDVIG LAGERKVIST,  

JOHAN RUDBECK, JOSEFINE GÖTESTAM m.fl. 
Pris: 325:- inkl. serviceavgift. Pris: 275:- med medlemsrabatt. 

KVÄLLSFÖRESTÄLLNINGAR VÅREN 2017 
Serveringen öppen före föreställningen och i pausen. Förbeställ gärna!  

HEBE (hörslinga)  
Onsdag 2017–04-05 kl. 19.00–ca 21.20 inkl. paus. 

Medverkande: Tryggve Algeus, Ann-Kristin Jones, Sara Birgén, Ingahlill Wagelin, Karl 
Peter Eriksson, Lars Hjertner, Christina Ohlsson, Joakim Ragnarsson, Jonas Samuelsson, 
Linda Åkesson. Musiker: Per Larsson (kapellmästare), Jonas Larsson (slagverk).  

En samproduktion mellan GöteborgsOperan och Share Music & Performning Arts.  

Pris: 150:- inkl. serviceavgift. Pris: 100:- med medlemsrabatt. 

HEBE (hörslinga)  
Fredag 2017–04-21 kl. 19.00–ca 20.20 inkl.eftersnack 20 minuter med artisterna. 

En nyskriven opera av Line Tjørnhøj. Text Erik 
Fägerborn. Regi Stephen Langridge. SHANGHAI hand-
lar om helt vanliga människor. De lever sina helt vanliga 
liv. Blir stressade över vardagsproblem, är rädda för 
det skrämmande, drömmer och längtar.  
De börjar fundera över vem som egentligen bestämmer 
över deras liv. Det verkar vara någon annan som kon-
trollerar hur och på vilket sätt de ska vara. Detta är 
en berättelse om att bryta sig loss och finna sin egen 
väg. Vad händer när vi testar gränserna för vad en 
röst är och kan skapa? SHANGHAI lyfter människors 
röster och förmågor i en banbrytande scenkonst-
upplevelse som skiljer sig från allt vi tidigare hört.  

”SHANGHAI” 
VEM STYR DITT LIV? 



Ordförande  
Anita Sandblom                      
Tel.                                        
0520-124 15 / 0705-280 931                        
epost: 
anita.sandblom@gmail.com  

Styrelseledamot                               
Anita Olsson                            
Tel.                                        
0701-752 214                                               
epost: 
olsson.anita@gmail.com 

Vice ordförande   
Göran Olsson                          
Tel.                                              
076-631 94 50                                              
epost: 
goran_olsson@gotanet.com  

Styrelseledamot                               
Maritha Hummerhielm                            
Tel.                                         
0520-148 79 0702- 440 294                                             
epost: 
maritha.hummerhielm 
@ranaverken.se  

Kassör 
Gunnel Dahlberg                         
Tel.                                           
076-810 79 16                                               
epost: 
gunnel1.dahlberg@telia.com 

Styrelseledamot                               
Kerstin Karlberg                           
Tel.                                          
073-528 16  89                                          
epost: 
kerstin.karlberg@home.se 

Sekreterare / Scenmästare                              
H-G Olsson                            
Tel.                                         
0706-771 486                                    
epost: 
hgsnabbfot@hotmail.com 

Styrelseledamot                              
Sven-Arne Karlberg                           
Tel.                                          
076-174 07 24                                           
epost: 
sa.karlberg@home.se 

 

Hedersmedlem                            
Runo Elgh                               
Tel.                                                
0520-963 21 / 0767-890768                                                

Styrelseledamot                                                  
Doris Elgh                              
Tel.                                             
0520-963 21                                               

Här  nedan presenterar vi den nuvarande styrelsen i Trollhättans 
Riksteaterförening. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor  
som rör vår teaterverksamhet  

Folkets Hus 
Kulturhuset 

0520-42 25 00 

www.trollhattan.fh.se 
www.teaterintresserade.n.nu 



 

Trollhättans Riksteaterförening tackar alla för jubileumsåret 2016 och 
välkomnar till en ny givande och spännande teatersäsong våren 2017. 

Varmt Välkomna! 
Styrelsen för Trollhättans Riksteaterförening 

SAMARBETSPARTNER 


