SCENKONST UMEÅ HÖSTEN 2021

Arga insändare blir revy
Lennart Jähkel gör drömrollen
Käftsmällar med Helena af Sandeberg

Cirkus i världsklass från Kanada och Sverige
William Spetz om Dramatendebuten
Mycket snack och mycket verkstad med Stina Wollter
Euforisk musikal med musik av Rebecca & Fiona
KOMEDI DANS DRAMA MUSIK NYCIRKUS SAMTAL MISSNÖJESREVYER OCH MYCKER MER
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Vi är Umeå
Teaterförening

VAD ÄR DET första du letar efter när du öppnar

Rajden? Vem går du på scenkonst med?
Har du blivit riktigt överraskad av någon
föreställning? Rajden pratade med några
i föreningen. Längre partier av intervjuerna,
samt fler intervjuer kommer i våra sociala
medier flöden löpande under hösten.

Tarja Lindkvist

Anita Eklund

Per Melander

Vad är det första du letar efter när du öppnar Rajden?
Jag tror att det första jag letar efter är klassiska
teateruppsättningar.

Vad är det första du letar efter när du öppnar Rajden?
Det är ju att få se den här terminens program.
Det är som julafton när man får Rajden.

Vad är det bästa med Umeås kulturliv?
Vilken bredd! Alltså det är ju verkligen det. Det är ju
få gånger du läser Rajden och tänker: Nej det fanns
ingenting för mig.

Har du någon favoritföreställning som du har sett 		
i Umeå?
Man har kört mycket nycirkus här och det tycker
jag ju är jättekul. Sen så har det varit ganska många
monologföreställningar som jag också gillar.

Vad är det första du letar efter när du öppnar Rajden?
Jag tror faktiskt att jag kollar mittuppslaget, där
allting står uppradat. För jag vill veta när saker går,
schemat liksom med alla datum och tider. Det brukar
faktiskt vara en av de första grejerna jag kollar, för där
får man en snabb överblick av allt som kommer och
när det kommer.

Ny ekonom på kansliet

Ombud, teatervärd och medlem

Nils Andrén

Mario Castro Sepulveda

Vad är det första du letar efter när du öppnar Rajden?
Jag letar ofta efter samarrangemang med teater
föreningen för att se hur det blev, också alltid kul att
se omslaget. För det brukar vara så fina omslag och då
vill man ofta kolla in omslagets arrangemang för att
se vilken föreställning de har plockat till omslaget.

Vad är det första du letar efter när du öppnar Rajden?
Jag tror att jag bara letar efter utbudet, variationen.
Jag letar såklart efter de lite konstiga, galna, aparta,
speciella, ibland lite avvikande grejerna.

KF Humlan, medlemsorganisation
och medarrangör

Vad betyder scenkonst för dig?
Jag tycker det är så himla roligt att vara med bakom
och se publiken komma till en föreställning eller
konsert. Det är en sådan himla rolig känsla, som att
jobba här med ideella ungdomar och se dem forma
något som sedan blir ett lyckat arrangemang.
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Ögonblicksteatern, medlems-		
organisation

Vad saknas i Umeås kulturliv?
Fler internationella gästspel – det är något fantastiskt
med att ta in saker som man kanske aldrig skulle
stött på för att man inte tar sig till den här scenen i
Warszawa eller det här danskompaniet i Frankrike
eller den här performance-gruppen från Island. 		
Att få möta världens scenkonst på sin hemmaplan.

Ordförande

Finns det någon du går på scenkonst med?
Det är nära och kära, men gärna kompisar också.
Det är en blandning av familj och kompisar, 		
då har man något att snacka om sen.

Nasteho Osman Lander

Medlem och före detta medarbetare
Vad är det första du letar efter när du öppnar Rajden?
Om det finns en spoken word-föreställning eller
en cirkusföreställning och om det finns något från
Umeå.
Vilken är den främsta anledningen till att du går 		
på teater/scenkonst?
Du vet när man bara har svårt att känna nån känsla
för att det har bara varit för mycket stress, man har
varit låg och ingenting känns ordentligt. Då tycker jag
att teater väcker grejer så att man börjar känna igen.
Det är så otroligt mäktigt.

INNEHÅLL

HELA VÄRLDEN
ÄR EN SCEN
”Hela världen är en scen, där män och kvinnor är blott
skådespelare; som där har sina entréer och sortier,
och under sin livstid spelar mängder av roller”
Så lyder inledningen i en monolog av karaktären Jaques i William
Shakespeares pjäs Som ni behagar. Genom Jaques tar Shakespeare publiken
med på en resa i en människas hela livscykel. Den berömda monologen är
också känd som The Seven Ages of Man.
Som en del av dessa stadier har vi de senaste 18 månaderna genomlevt en
pandemi som gjort att längtan är stor. Att åter få uppleva, beröras och känna.
Precis som den stående, ofta högljudda och aktiva publiken på The Globe,
Shakespeares teater i London. För aldrig har väl publikens roll blivit så tydlig
som när den under det gångna året inte funnits i salongen.
Vi längtar, vi vill mötas och låta oss förföras. Vårt inre behöver näring och
berikas av levande kultur för att vidga perspektiven. Teater, dans, cirkus,
samtal, musik och opera. Höstens Rajden innehåller en mångfald av före
ställningar och vi hoppas att du hittar något du vill se eller varför inte besöka
det oväntade.
Missa inte En kväll med Stina Wollter, en berättare som berör. Stina bjuder
på en salig blandning av bilder, berättelser, sanning, smärta, skapande, konst,
musik och dans. Om att hantera den vardagliga press vi utsätts för. Färgstarka
cirkusföreställningen La Galerie måste upplevas. Spektakulärt, intelligent
och samtidigt framfört med värme och humor.
I Salt utforskar Selina Thompson den transatlantiska slavhandeln. Om hur
närvarande slavhistorien är än idag och hur det påverkar oss. En drabbande
föreställning som rosats världen över. Cold Blood är den fantastiska lilleputt
föreställningen med dansande fingrar, miniatyrteater, filminspelning och
filmvisning i ett. Om dumma sätt att dö på där till synes vardagliga händelser
kan få fatala följder, som en bh-knäppning eller en tur till biltvätten.
Mammorna handlar om mammorna. Mammorna som blir kvar när deras
barn dör. Om våldet som tog det mest värdefulla från dem, om sorgen,
frustrationen och kampen att orka gå vidare. Men mest av allt om kärleken,
den ständigt närvarande, för evigt levande.
Eufori är världens första eurodancemusikal och skildrar den romantiska,
tekniska och ekonomiska eufori som ledde till en gigantisk krasch. 90-talets
IT-bubbla skildras inifrån mitt i internets födelse och rådande ekonomiska yra.

TEATER
BUHU! BUHU! BUHU!
Nätet
Den sista måltiden
Det farliga
Mamma Mu och Kråkan
Lunch- & middagsteater
En handelsresandes död
Mammorna
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure
Ex
Straighta besked
Sådan far
Salt
Sällskapsresa till Golgata
Rit
Vara
Sörjen som blev
Pippi Långstrump
Barnen från Frostmofjället
Stortorget

4
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9
9
11
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17
23
27
29
31
33
41
41
41
45
46
46
46

MUSIK / MUSIKAL
Mattias Alkberg
Eufori
En kväll med Stina Wollter
Singalong – Les Misérables
Julfest med Franska Trion
Ronny Eriksson – Greatest hittills

35
36
45

NYCIRKUS / DANS / SHOW
La Galerie
BLKDOG
Play 3.0
Transplantation
Partita no. 2 – sei solo
Cold Blood
Outlines

19
21
22
34
36
37
39
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15
18

ÖVRIGT
Live på bio
Notiser
Kalendarium
William Spetz om Dramatendebuten

6–7
14, 47
24–25
43

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Låt oss mötas i salongerna!
Anders Ålander, chef, Umeå Teaterförening
Per Melander, ordförande, Umeå Teaterförening

BOKA BILJETTER HÄR:
biljettcentrum.com
tickster.com
Callcenter 0771-47 70 70
Biljettcentrum Umeå Folkets Hus
boka@biljettcentrum.com
tel 090-13 31 80
INFORMATION
Umeå Teaterförening
umeateaterforening.se
info@umeateaterforening.se
tel 090-77 08 70
Rajden
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PROFILTEATERN PRESENTERAR:

ILLUSTRATION: MAGNUS ÅSTRÖM

En klagosång, en gnällkavalkad, en skrattspegel. Om de bullrande grannarna, trafikkaoset
på de gemensamma gångbanorna och polisen som aldrig gör det de ska. Vilket förresten ingen gör. Någonsin.
Ett djupdyk i insändarspalter, kommentarsfält och arga lappar. En humoristisk missnöjesrevy.

Humoristisk
missnöjesrevy
om alltings
jävelskap
Usch! Förskolepersonalen går på knäna och slarvar bort
barnen. Grannarna spolar i rören dag och natt. Polisen har
bara blivit till en klagomur för medborgarna. Och teatern
har börjat ta emot swish från publiken för att ge folket vad
folket vill ha. Usch!

Vem är du när du gnäller? Vem blir du när du stör dig på din
granne? Knyter du näven i fickan eller knackar du på? Skriver
du en lapp och lägger på hens balkong, skriver du en insän
dare och skickar till tidningen? Vem blir du när tidningen
inte tar emot din insändare? Skriver du en ny insändare då
eller tar du till det tunga artilleriet och går ut på Facebook?
Missnöjet i världen växer, politikerna gnäller på varandra och
den som gnäller mest får flest röster. Vi sneglar misstänk
samt på varandra och gnisslar våra tänder. Varför gör inte
polisen något, var är kulturen när vi behöver den som mest?
Och när det är som mörkast, när du känner dig som mest
ledsen. Då kryper du till din närmsta strömningstjänst och
sätter på den gnälligaste indiepopdängan du vet, den som
alltid får dig på riktigt jävligt humör. Usch!
Buhu! Buhu! Buhu! är en humoristisk indierevy med
språkmaterialistiska sketcher, ofullständiga stapeldiagram
kring vem som förtjänar sin plats i samhället och på
gångbanorna, egensnickrade översättningar av kända och
okända låtar samt en hel del västerbottnisk lokalpatriotism.
Skådespelarna ackompanjeras av ett liveband bestående av
välbekanta Umeåmusiker. Buhu! Buhu! Buhu! av Kristian
Hallberg och Carl Åkerlund är en missnöjets revy, ett ris för
kropp och själ. En oas för dig att doppa den tå som du slog
i dörrkarmen, en klagosång för trappuppgångar.

TEATER BUHU! BUHU! BUHU! PROFILTEATERN 24 SEPTEMBER–2 OKTOBER
När: 24–25 sept, 29 sep–2 okt kl 19.00 Var: Profilteatern, Umestan Längd: ca 1 tim och 50 min, inkl paus Biljettpris: 220 kr, scenpass 180 kr, stud/ungd 160 kr
Manus: Kristian Hallberg, Carl Åkerlund Regi: Mia Westin Kompositör/kapellmästare: Henrik Oja Liveband: Kajsa Bergsten, Thomas Hedlund och Henrik Oja
Medverkande: Stina Gunnarsson, Tobias Morin och Jessie Lewis Skoglund Produktion: Profilteatern Arrangör: Profilteatern, Umeå Teaterförening
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FOTO: ANDREAS NILSSON

Nätet

En skräckföreställning för barn från 10 år! En härlig pulshöjare
om hur en berättelse kan skriva sig själv. Profilteatern har i 20 år
arbetat med temat skräck för vuxna. Nu är det dags för en
spännande och alldeles lagom ryslig upplevelse för familjen.
Agnes är en stjärnförfattare vars debutbok blev en stor
försäljningsframgång. Nu ska hon försöka sig på den svåra
konsten att följa upp sin succédebut. Felix är en illustratör
och konstnär som har fått i uppdrag av förlaget att illu
strera Agnes nya bok – en rysare för ungdomar. Agnes
och Felix har aldrig tidigare träffats, dessutom har Agnes
drabbats av skrivkramp och hennes deadline närmar sig.
När Agnes nämner att det i hennes släkt finns en stuga
som ingen vill ha väcker det Felix nyfikenhet. Vore inte
det den perfekta miljön för att skriva en spännande bok?
Agnes går motvilligt med på att åka dit. Hon har inte varit
i stugan sen i tonåren och hennes minnen därifrån är
minst sagt skrämmande. Nu sitter de ändå tillsammans
i en bil på en gropig grusväg, två personer som knappt
känner varandra, på väg mot en ensligt belägen stuga. 		
Vad de inte vet är att de är på väg mot sitt livs äventyr!

TEATER/FAMILJ NÄTET PROFILTEATERN 13 NOVEMBER FRÅN 10 ÅR
När: 13 nov kl 14.00 Var: Profilteatern, Umestan Längd: ca 50 min Biljettpris: 120 kr, scenpass 100 kr, barn/ungd 80 kr Manus/regi: Jan Karlsson
Scenografi/kostym: Ulla Karlsson Medverkande: Stina Gunnarsson och Tobias Morin Producent/arrangör: Profilteatern

Den sista
måltiden

En känd miljardär anordnar tillsammans med ett event
bolag en speciell spelkväll. Spelet går ut på att i lag knäcka
koder och låsa upp ledtrådar för att lokalisera och rädda
miljardären som är kidnappad. Det är komplicerat och
det kommer krävas att deltagarna plockar fram sina bästa
deckarkunskaper. Som en del av underhållningen serveras
även en utsökt trerättersmeny. Men snart tar spelkvällen en
oväntad vändning när ett mord begås. Nu handlar det inte
längre om att befria en person från sina kidnappare utan
om att hitta en verklig mördare. Vågar DU delta i spelet?
Välkommen till Den sista måltiden.
Den sista måltiden är den åttonde i raden av Profil
teaterns populära mord till bords-föreställningar som har
gjort succé runtom i Sverige. Publiken dras på ett lättsamt
och intrikat sätt in i handlingen. Spelscenerna sker under
en trerättersmiddag och avslutas med att publiken själva
får vara med och lista ut vad som egentligen har hänt.

OBS! Biljetterna måste bokas och hämtas ut senast tre dagar
före valt föreställningsdatum. Trerätters meny ingår.
För information om meny och specialkost profilteatern.se

MENY FRÅN ARTONNITTIOSJU

FOTO: ANDREAS NILSSON

Förrätt: Pepparrotscheesecake med rökt lax
Varmrätt: Rödvinsbräserad högrev, confiterad potatis,
morotscrème samt rödvinssky smaksatt med vindelrökt fläsk.
Dessert: Passionsfruktsmousse med vit choklad och rostad kokos.

PROFILTEATERNS SENASTE MORDGÅTA

VEGETARISKT/VEGAN
Förrätt: Pepparrotscheesecake med rökt tofu.
Varmrätt: Bakad spetskål, ragu på svamp, lök,
rotsaker och belugalinser, serveras med örtcreme.
Dessert: Passionsfruktsmousse med vit choklad och rostad kokos.

TEATER DEN SISTA MÅLTIDEN ELITE HOTEL MIMER 22 OKTOBER–20 NOVEMBER
När: 22–23 okt, 29–30 okt, 19–20 nov Tid: kl 19.00 Var: Elite Hotel Mimer Längd: ca 3 tim Biljettpris: 725 kr, inkl trerätters middag. Pris exkl. dryck
Biljetter: Biljettcentrum.com Manus: Tobias Morin Kostym: Ulla Karlsson Medverkande: Lina Hognert, Monica Lindgren, Tobias Morin, Daniel Rudstedt
och Jessie Lewis Skoglund Produktion: Profilteatern Arrangör: Profilteatern, Elite Hotel Mimer
Rajden
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MIKLAGÅRD. 19 SEPT 2021 KL 15.00

TRUBADUREN

UPPLEV NÅGRA FÖRTROLLANDE KVÄLLAR MED
FANTASTISK OPERA FRÅN THE MET I NEW YORK
Njut av dramat, världsartisterna och spänningen från ett av världens främsta operahus, The Metropolitan
Opera. Under flertalet kvällar presenterar vi mästerverk i vår salong, Miklagård. Gör upplevelsen fulländad
med ett smakfullt restaurangbesök på tc mat & bar innan föreställningen. Föreställningen är en inspelning.

Läs mer på www.biljettcentrum.com eller ring 090-13 31 80.
Föreställningarna sker i samarbete med Umeå Teaterförening.
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LIVE PÅ BIO:

Storslagen opera
och balett i närbild

FOTO: KUNGLIGA OPERAN/CARL THORBORG

Hösten går i ryska färger. Met serverar Musorgskijs
maffiga opera Boris Godunov, Bolsjoj bjuder på
Chatjaturjans episka balett Spartacus och som kronan
på verket presenterar Kungliga Operan Tjajkovskijs
Svansjön i full prakt. Dessutom Verdis Trubaduren och
en nyskriven opera av jazzmusikern Terence Blanchard.

TRUBADUREN 19 SEPTEMBER KL 15.00
Anna Netrebko spelar Leonora, den plågade hjältinnan i Verdis
turbulenta tragedi om två bröder som skilts åt som spädbarn och
som ovetande om varandras bakgrund blir förälskade i samma
kvinna. Il Trovatore tillhör pärlorna i den romantiska operare
pertoaren. Med kriget som fond ser vi fyra karaktärer fångade i
en härva av familjeband, politik och kärlek. Musiken är lika melo
disk som den är energisk, med en rad kända melodier.
Inspelning från oktober 2015.
Dirigent: Marco Armiliato Regi: Sir David McVicar Scenografi: Charles
Edwards I rollerna: Anna Netrebko, Dolora Zajick, Yonghoon Lee, Dmitri
Hvorostovsky, Štefan Kocán Längd: ca 2 tim 25 min inkl paus.
Sjungs på italienska. Svensk text

BORIS GODUNOV LIVE 9 OKTOBER KL 19.00

FOTO: MARTY SOHL/METROPOLITAN OPERA

Metropolitan – Giuseppe Verdi

TRUBADUREN

SPARTACUS LIVE 7 NOVEMBER KL 19.00

Metropolitan – Modest Musorgskij

Dirigent: Sebastian Weigle Regi: Stephen Wadsworth Scenografi:
Ferdinand Wögerbauer I rollerna: David Butt Philip, Maxim Paster,
Alexej Markov, René Pape, Ain Anger, Stanislav Trofimov
Längd: ca 2 tim 15 min, ingen paus. Svensk text

FIRE SHUT UP IN MY BONES LIVE 23 OKT KL 19.00

Bolsjojteatern – Aram Chatjaturjan

FOTO: KEN HOWARD/METROPOLITAN OPERA

Mets Livesäsong inleds med den kortare originalversionen av
Musorgskijs mästerverk Boris Godunov från 1896. René Pape
repriserar sin hyllade tolkning som den ryske tsaren. Operan är
ett psykologiskt skådespel om människa och makt men inne
håller också stora körpartier. Föreställningen utspelar sig mot
bakgrund av det inbördeskrig som gått till historieböckerna som
den ”stora oredan” på 1600-talet. Man brukar säga att om det är
en opera som ska symbolisera Ryssland, så är det Boris Godunov.

Spartacus är ett av Chatjaturjans mest berömda verk, och en av
de allra yppersta på Bolsjojs repertoar sedan uruppförandet 1968.
Den gjorde omedelbar succé och blev ett av teaterns flaggskepp.
Jurij Grigorovitjs uppsättning med spektakulär koreografi och
scenografi, är den mest kritikerhyllade. Baletten återberättar den
legendariske gladiatorns öden och äventyr. Adagiotemat i musi
ken förekommer i flera filmer och är bland annat signatur till
TV-serien Onedinlinjen.
Koreografi: Jurij Grigorovitj Medverkande: Bolsjojteaterns dansare
Längd: ca 2 tim 45 min inkl paus
BORIS GODUNOV

Dirigent: Yannick Nézet-Séguin Libretto: Kasi Lemmons
Regi: James Robinson, Camille A. Brown Koreografi: Camille A. Brown
Scenografi: Allen Moyer I rollerna: Will Liverman, Angel Blue,
Latonia Moore Längd: 2 tim 40 min. Svensk text

FOTO: ERIC WOOLSEY/OPERA THEATRE OF ST LOUIS

Metropolitan – Terence Blanchard

Fire Shut Up in My Bones är den första operan någonsin på Met av
en svart kompositör! Det hyllade verket har skapats av Grammy
Award–vinnande jazzmusikern och kompositören Terence
Blanchard. I operan som bygger på Charles M Blows memoarer
med samma namn får vi följa Charles under uppväxten
i Louisiana och hans resa för att övervinna trauman och svårig
heter. James Robinson och Camille A Brown gjorde succé
med Mets populära uppsättning av Porgy and Bess, regisserar.
Librettot är skrivet av filmskaparen Kasi Lemmons.

SPARTACUS

SVANSJÖN LIVE 17 DECEMBER KL 19.00
Kungliga Operan – Pjotr Tjajkovskij

Baletternas balett Svansjön betraktades vid sin urpremiär som ett
fiasko. Först efter Tjajkovskijs död, i en helt ny koreografi, föddes
1895 den version som vi brukar kalla den klassiska. Sedan dess
har den utsatts för otaliga omarbetningar, tillägg, förkortningar,
arrangemang och även filmatiseringar. I den här tolkningen,
som aldrig tidigare har satts upp i Sverige, får Kungliga Balettens
samtliga 68 dansare visa sin excellens. Verket – på samma gång en
gotisk fantasi med mörka undertoner som en romantisk balett
klassiker – är kanske den mest älskade baletten genom tiderna.
Svansjön har, i Kungliga Operans regi, spelats så många som
830 gånger.
FIRE SHUT UP IN MY BONES

Koreografi: Rudolf Nurejev efter Marius Petipa och Lev Ivanov
Dirigent: Philippe Béran Medverkande: Kungliga Baletten, Kungliga
Hovkapellet Beräknad längd: 2 tim 55 min

MIKLAGÅRD, UMEÅ FOLKETS HUS 19 SEPTEMBER–17 DECEMBER
Biljettpris: 275 kr, Scenpass eller medlem i Norrlandsoperans vänner 235 kr, student 190 kr. Priset inkluderar kaffe med kaka vid paus. Fri garderob.
Onumrerade platser. Förköp: Biljettcentrum.com. Biljetter som köps på plats inför föreställningen 300 kr Arrangör: Umeå Folkets Hus,
FIRE SHUT UP IN MY BONES
Norrlandsoperans vänner och Umeå Teaterförening
Rajden
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I april släppte Mattias Alkberg sitt
30:e album, ”Häxor”. En samling
historier och låtar om livet
i en patriarkal värld – ur olika
kvinnors perspektiv.

FOTO: ANNA DRVNIK

Turnéstopp
Idun 9 september
– Kanske är det inte varje människas plikt, men det är min, att gå några mil
i någon annans skor. Att leva sig in i någon annans omständigheter och
predikament. Och jag har det jag har. Jag går i de skor jag ser, säger Mattias
Alkberg om senaste skivan Häxor. I fjol släppte han två alster. Albumet
Bodensia och den hyllade diktsamlingen Med rätt att dö. Det är få – om ens
någon – som kommer i närheten av Alkbergs produktivitet. Han är aktuell
med en eller ett par utgåvor varje år och har så varit under trettio års tid.
Och alltid med en unik särprägel och odiskutabel kvalitet.

MUSIK MATTIAS ALKBERG IDUN 9 SEPTEMBER
När: 9 sept kl 20.00 Var: Idun, Umeå Folkets Hus
Biljetter: 320 kr, medlem i Humlan 250 kr Biljettcentrum.com
Arrangör: Umeå Kulturförening Humlan

Hösten med Umeå
Folkmusikförening
RANARIM

Ranarim har gjort succé på festivaler och konserter
och skapat glädje med sitt unika sound och sväng
under många fina år. Alltid ett kärt återseende.

Fredag 17 september kl 19.00

NORTHERN RESONANCE
Northern Resonance är en trio erfarna musiker
som kombinerar de speciella klang-egenskaperna
hos några av folkmusikens mer profilerade
stränginstrument; viola d’amore, nyckelharpa
och hardangerfela. Underbart. Samarr. RFOD.

BILJETTER
Biljetter säljs på dörren.
120 kr ordinarie pris.
80 kr medlemmar,
studerande och människor
i utsatt ekonomisk situation.
På grund av pandemiläget
har vi svårt att lova bestämt.
På Facebooksidan
Umeå Folkmusikförening
finns den senaste informationen.

I SAMARBETE MED

Lördag 23 oktober kl 19.00

MED STÖD AV

umeafolkmusik.se
8
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Det farliga
EN MÖRK OCH KOMISK ROMANCE-SAGA
OM EN VILD LEK SOM EN SOMMAR
FÖRÄNDRAR ALLT I TVÅ FLICKORS LIV.

FOTO: JOHAN GUNSÉUS

Ebba och Ann har varsitt långt, ensamt och tråkigt sommar
lov framför sig. Men när den coola och vuxna nyinflyttade
grannen Jack får idén att föra dem två samman, kommer en
oväntad och vild lek ta fart, som snart kommer att leda till
katastrof. En lek som handlar om att närma sig det farliga så
mycket att allting bränns och hjärtat rusar. Det handlar om
de innersta hemligheterna och rädslorna, det vi inte ens vet
om oss själva, och om en tät gemenskap som är så stark att
den till slut suddar ut gränsen mellan verklighet och fantasi.
Det farliga är en urpremiär skriven av Malin Axelsson
direkt för och i dialog med Ögonblicksteatern. Regisserar gör
Johanna Salander och för musiken står Min Stora Sorg.

TEATER/FAMILJ DET FARLIGA ÖGONBLICKSTEATERN 8 OKTOBER–21 NOVEMBER FRÅN 9 ÅR
När: 8, 11 okt, 18 nov kl 18.00, 21 nov kl 15.00 Var: Ögonblicksteatern Längd: ca 1 tim Biljettpris: 120 kr Scenpass 100 kr barn/ungd 80 kr
Biljetter: Biljettcentrum.com Manus: Malin Axelsson Regi: Johanna Salander Kostym/scenografi: Anna Eliasson Medverkande: Emil Grudemo El Hayek,
Sara Gallardo och Klara Wenner Tångring Producent/arrangör: Ögonblicksteatern

Vi gör allt för att överraska dig. Varje
besök hos OSs ska väcka nya tankar
och känslor. En femtioårig kulturhistoria gör oss vördnadsfulla och
stolta, samtidigt som vi blickar framåt
och vill visa det du aldrig sett förut.
Välkommen till OSs.

webbshop

Konstblad och litografier av utvalda konstnärer.
Öppnar inom kort på gallerioss.se!

Mamma Mu
och Kråkan

FOTO: JOHAN GUNSÉUS

galleri

Utställningar
hösten 2021

19.8 Linnéa Therese Dimitriou/måleri & skulptur
23.9 Henry Svahn/akvarellmåleri
21.10 Lars Ahlström/måleri & skulptur
25.11 Leif Milling/foto tillsammans
med Jan Gruner Moström/keramik

konstshop

TEATER PÅ HÖSTLOVET!

ramverkstad

Mamma Mu och Kråkan är en hyllning till barnet inom oss. Ingenting är
omöjligt om du har en vän. Alla behöver någon och det finns någon för
alla, även för en ko och en kråka. Starka känslor, oro, vill hen vara min vän?
Och hur kan det bli så en dansar balett fast en inte vill? I sann Mamma
Mu-anda handlar pjäsen om vänskap och att våga göra saker som verkar
omöjliga. I samarbete med Norrbottensteatern. Från 4 år.

Unikt sortiment av konstblad och
konsthantverk av kända, okända,
unga, gamla, spännande konstnärer. Måleri, glas, keramik,
smide, foto och mycket mer.

möbelstudio

Egna och utvalda möbler och belysning
med god form och god kvalitet.

Vi hjälper dig med ramning av konst,
genom både traditionella och speciallösningar.

Kungsgatan 34, Umeå
Öppet: tis, ons, fre 12-18, tors 12-20, lör 12-15
gallerioss.se | hej@gallerioss.se | 070 444 32 66

TEATER MAMMA MU OCH KRÅKAN
När: 3–4 nov kl 11.00 och kl 15.00 Var: Ögonblicksteatern Längd: ca 45 min
Biljettpris: 100 kr vuxna, 60 kr barn BIljetter: Biljettcentrum.com
Producent/arrangör: Ögonblicksteatern
Rajden
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1991–20
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Hipp hurra!
30 år med
Norrlandsoperans
symfoniorkester
Huvudsponsorer

Foto: Andreas Nilsson
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Fira med oss hela året
på norrlandsoperan.se

FOTO: THRON ULLBERG

KONCEPT:
MUSIKALAKADEMIEN,
KOLLEGIET TILLSAMMANS
MED STUDENTERNA.
REGI: ERIK FÄGERBORN
MUSIKALISK INSTUDERING
OCH MEDREGI:
JOHANNA E HANSSON
KOREOGRAFI OCH MEDREGI:
SARA EDLUND
ACKOMPANJATÖR:
DAVID JOHANSSON

När: 11–12 okt kl 12.00,
lunchservering 11.20.
11 okt kl 18.00,
middagsservering 17.20
Längd: ca 1 tim
Av & med: Anna-Lotta Larsson
Musiker: Fredrik Hermansson

ORMENS VÄG
PÅ HÄLLEBERGET
25 OKTOBER
Musikalisk berättarteater
efter Torgny Lindgrens
roman. En tragikomisk
berättelse om förtryck och
skulder som går i arv, ruvandet
på hämnd och den livsvik
tiga musiken. Tiden är slutet
av 1800-talet i Västerbottens
inland. Skrävel-Jani sitter vid
en rasbrant för att göra upp
med Vårherre och han tänker
draga alltihop alldeles som
det var.
När: 25 okt kl 12.00, 18.00,
lunchservering 11.20, middags
servering 17.20 Längd: ca 1 tim
Av och med: Jonas Hedlund

GYLLENE ERAN – REVY PÅ
MATEN 22–23 NOVEMBER

KNÄPP UPP – POVEL
PÅ MATEN 8 NOVEMBER

SVENSKA ORD – PÅ MATEN
15–16 NOVEMBER

Ta av dig skorna. Underbart är kort.
Får du inte upp kokosnöten? Kliv in i Povel
Ramels värld i Knäpp Upp-revyernas tid.
Med folkkära artister som Povel, Brita Borg,
Martin Ljung, Gunwer Bergkvist, Wenche
Myhre och många fler. Nu är det tredjeårs
studenterna vid Musikalakademien som
sjunger och lotsar dig genom den 
Ramelska tiden i Sveriges gyllene era
av underhållning.  Humor, ordligheter
och stor musikalitet – allt under en
och samma måltid.  

Hasse & Tage – en värld av revyer och
filmer. Får du spader, madame? Ta på
dig stetsonhatten och njut av pärlor
hämtade från Hasse & Tages universum.
Galen humor och djupaste medmänskliga
engagemang serveras. Då framförda av
Hasse, Tage, Monica Zetterlund, Gösta
Ekman, Lena Nyman och många fler.
Nu är det tredjeårsstudenterna vid
Musikalakademien som bjuder dig på
delikatesserna ur Hasse Alfredssons
och Tage Danielssons skafferi.

När: 8 nov kl 12.00, 18.00, lunchservering 11.20,
middagsservering 17.20
Längd: ca 1 tim Av och med: Musikalakademien

När: 22–23 nov kl 12.00, lunchservering 11.20.
När: 15–16 nov kl 12.00, lunchservering 11.20.
22 nov kl 18.00, middagsservering 17.20
15 nov kl 18.00, middagsservering 17.20
Längd: ca 1 tim Av och med: Musikalakademien Längd: ca 1 tim Av och med: Musikalakademien

Äventyret står och vinkar! Swing it,
magistern! Se där, där är ju Hästen från Troja!
Njut av en god måltid i sällskap med Karl
Gerhard, Jules Sylvain, Alice Babs, Kar de
Mumma, Ulla Billquist och många fler.
Under 1930-, 40- och 50-talen bröts helt ny
mark på våra revyscener och i radio. Humor
och romantik varvades med skarp samhälls
satir och ljuva sånger. Nu är det tredjeårsstudenterna vid Musikalakademien som tar
dig med på en resa genom en fantastisk tid
i Sveriges gyllene era av underhållning.        

Teater på
maten, tack
TEATER + VARMRÄTT,
SALLAD, BRÖD, KAFFE,
CHOKLADBIT
230–250 KR

Vardagslyx i början av veckan med berättelser,
spännande människoöden och de vackraste sångerna
om kärlek. Och unikt för i höst – en djupdykning
i Sveriges gyllene era av underhållning, tolkat av
framtidens artister! Varsågoda låt er väl smaka.
SOM ETT JÄVLA SOLSKEN 6–7 DECEMBER

FOTO: IDA ÅKESSON

Det har gått 40 år sedan det
stora genombrottet då AnnaLotta Larsson debuterade i
Värmlänningarna på tv. Sedan
dess har vi fått se henne på
film, teater, tv och framför allt
fått höra hennes musik. Nu
kommer hon till Studion med
de finaste sångerna som finns
om kärleken, livet och döden.
Tillsammans med pianisten
Fredrik Hermansson bjuder
hon på kärleksfull föreställ
ning fylld med värme, humor,
romantik och stora känslor.

FOTO: LENA LEE

LOVSÅNG TILL
KÄRLEKEN
11–12 OKTOBER

Ester Blenda Nordström var en pionjär. Hon förnyade journalis
tiken, utforskade världen, rökte pipa och körde motorcykel i en
tid då kvinnor gick i långkjolar och ännu inte fått rösträtt. En
omskriven celebritet och kändis under 1900-talets första hälft.
Föreställningen Som ett jävla jävla solsken är en fri dramati
sering efter Fatima Bremmers Augustprisbelönade biografi
om Ester Blenda. Med humor, upptåg, kärlek, sorg, sånger och
musik gestaltar Anna-Lena Hemström en av historiens mest
fascinerande svenska kvinnor.
När: 6–7 dec kl 12.00, lunchservering 11.20. 7 dec kl 18.00, middagsservering
17.20 Längd: ca 1 tim Text: Lotta Grut Regi: Karin Kickan Holmberg Musik:
Mulle Holmqvist Medverkande: Anna-Lena Hemström, Mulle Holmqvist

LUNCH- OCH MIDDAGSTEATER STUDION, UMEÅ FOLKETS HUS 11 OKTOBER–7 DECEMBER
Dörrarna öppnas 1 tim före showen startar Biljettpris: 250 kr, Scenpass 230 kr Biljetter: från 13 september, Biljettcentrum.com, 0771-47 70 70
Ange om specialkost önskas. Hörhjälpmedel finns. Arrangör: Västerbottensteatern, Umeå Teaterförening, Umeå Folkets Hus, ABF.
Rajden

HÖSTEN 2021

11

MISSA INTE VINTERNS MUSIKALHÄNDELSE I VASA!

URPREMIÄR:18.9.2021

HUVUDSPONSOR

WWW.WASATEATER.FI
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FOTO: KRISTOFER LÖNNÅ

Lennart
Jähkel
gör drömrollen
Drömmande, högmodig, utbränd är Willy Loman på väg
mot undergången. En handelsresande som inte klarar av
att packa väskan och ge sig ut på vägarna längre. I hela sitt
liv har han strävat efter en ouppnåelig framgång. Hustrun
Linda har troget stått vid sin makes sida. Nu står hoppet
till sönerna Biff och Happy – eller i alla fall till Biff som har
en bakgrund som lovande idrottare. Men inte heller de
når upp till drömmarna om evig framgång. Drömmar som
visar sig ha dödlig utgång.
Arthur Millers pjäs från 1949 är en av den amerikanska
dramatikens verkliga klassiker. Här skärskådar han den
amerikanska drömmen där stora framgångar är möjliga
för var och en som kämpar tillräckligt hårt. Men vad
händer när löftet om framgång inte infrias? När livslögnen
kraschar? Willy Loman glider in och ut ur det förflutna,
går mellan verklighet och drömmar.
När Teater Västernorrland sätter upp Millers klassiker
får den folkkäre skådespelaren Lennart Jähkel, äntligen
göra sin drömroll.

Willy Loman
sätter sig
i bilen en sista
gång. Den
amerikanska
drömmen
om framgång
blir hans
undergång.
I huvudrollen:
Lennart Jähkel.

– Det är en modern klassiker med fantastiska roller
och jag tyckte mycket om pjäsen när jag såg den med
Carl-Gustaf Lindstedt i huvudrollen. Jag har hoppats få
göra den och nu blir det så. Huvudrollen är en figur som
man både kan tycka om och ogilla. Den har något djupt
mänskligt över sig, säger Lennart Jähkel.
Lennart växte delvis upp i Sundsvall och Timrå och
det var här hans teaterbana började. Senast han gästade
Teater Västernorrland var år 2000 i Staffan Göthes
Temperance. Nu är det en annan Luleådramatiker
som står för regin av En handelsresandes död: Rasmus
Lindberg.
För Teater Västernorrlands chef Kristoffer Berglund
var det självklart att sätta upp En handelsresandes död.
– Jag tycker att det är en av världsdramatikens bästa
pjäser. Den har allt! Stora känslor, ett brett persongalleri,
familjerelationer, drömmar, magisk realism och förflytt
ningar i tid och rum. Det här är teater när det är som bäst,
säger Kristoffer Berglund.

TEATER EN HANDELSRESANDES DÖD VÄVENSCENEN 13–14 OKTOBER
När: 13–14 oktober kl 18.30 Var: Vävenscenen Längd: 3 tim inkl paus Biljettpris: 250 kr, Scenpass 195 kr, stud 230 kr, ungd 125 kr Biljetter: från 13 sept Biljettcentrum.com
Manus: Arthur Miller Regi: Rasmus Lindberg Scenografi/kostym: Stine Martinsen Medverkande: Lennart Jähkel, Gisela Nilsson, Albin Grenholm, Robert Hannouch,
Lars T Johansson, Victor Wigardt, Anders Hennig Öhrström, Ellen Hennig Öhrström m fl Produktion: Teater Västernorrland Arrangör: Umeå Teaterförening, ABF
Rajden
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Notiser
LJUDVERKET
BASTUKLUBBEN

Boka din plats
på laven via
ogonblicksteatern.se
från och med
september 2021.

SYNTOLKAT I HÖST
Norrlandsoperan har investerat i en ny syntolknings
utrustning och kickar tillsammans med SRF, Umeå
Teaterförening och Parasporten igång en satsning på
syntolkning i höst.

FOTO: DANNY WILLEMS

Hyr Bastuklubbens ljud
verk i Ögonblicksteaterns
bastu på hjul, eller till din
egen bastu! Allmänheten
har tidigare fått uppleva
föreställningen
Bastuklubben som publik
utanför scenrummet,
en bastu på hjul. Genom
denna audioversion av
verket ges nu möjlighet
att själva kliva in i
bastun för att svettas och
tjuvlyssna på Riita, Sanna
och Gunnel. En nära
upplevelse av systerskap
och förtrolighet.

Info och biljettbokning: SRF Västerbotten,
090-18 96 33, vasterbotten@srf.nu

DANS – FLÖDANDE LIKT LAVA
The Sea Within har precis som många andra stora interna
tionella gästspel tvingats flytta fram sina föreställningar
i Umeå inte bara en gång utan två gånger. Lisbeth Gruwez
i kompaniet Voetvolk är en av de främst representanterna
för en ny vital belgisk generation av koreografer. Hon är
känd för sitt kraftfulla och explosiva formspråk. I The Sea
Within förenar hon styrka och explosivitet med skönhet
och sensualism.
Likt framvälvande, virvlande lava i en modern ritual
omfamnar ”vi-et” ”jag-et” och de tio kvinnliga dansarna
”upplöses” i ett storslaget, pulserande landskap.
Black Box, Norrlandsoperan 1–2 oktober.

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Lör 9 okt kl 15.00
OPERA:

Lör 20 nov kl 15.00
DANS:

Tis 7 dec kl 12.00
LUNCHTEATER:

Macbeth
Transplantation
Stora Scenen,
Black Box,
Norrlandsoperan Norrlandsoperan
Tor 14 okt kl 18.30
TEATER:

Som ett jävla solsken
Studion Umeå
Folkets Hus

Sön 28 nov kl 16.00
OPERA:

En handelsresandes Kejsarens nya kläder
död Vävenscenen Stora Scenen,
Norrlandsoperan
Ons 27 okt kl 19.00
DANS:

Pianofavoriter
Black Box,
Norrlandsoperan

Utbudet i höst av
syntolkade arrange
mang kommer att
utökas med ett par
sportevenemang.

SÄSONGSTART 9-10 SEPT.
Vi startar med en KICK OFF 9–10 SEPTEMBER. Jazz i dagarna
två – i Studion och Äpplet Umeå Folkets Hus! Vi inleder med
Lina Nyberg Tentett och dagen därpå Anna-Greta Sigurdardottir.
Fredagen avslutas med groovigt häng i Äpplet.
Jazztorsdagarna därefter följs av bland andra La La Lars,
Elaria Orchestra, Thus Owls, Karin Hammar, Ellen Andersson,
Viktoria Tolstoy, Jan Lundgren & Sten Öberg och Amanda
Ginsburg – en riktigt härlig jazzhöst!
Varmt välkomna till Umeå Jazzstudio.

DAG
S
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O
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A
J
E
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I
T
L
L
A
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K
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Z
A
ISK J
R
A
D
GEN
PÅ LE

Vi följer rådande rekommendationer och
anpassar vår verksamheten efter dessa.
Håll koll på vår webb om senaste info.

UMEAJAZZSTUDIO.SE
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I dessa tider
behövs kulturen
som är en viktig del
av folkbildningen!
ABF Umeåregionen
info.umearegionen@abf.se
www.facebook.com/abf.umearegionen
www.instagram.com/abfumearegionen

Hampus Nessvold
går från noll till eufori
i musikal om IT-bubblan

FOTO: RIKARD LILJA

Internet var nytt och skulle förändra allt. I världens första eurodancemusikal skildras den romantiska, tekniska och ekonomiska eufori
som ledde till en gigantisk krasch. För musiken står Rebecca & Fiona.
Det är 1996 och småländske kodaren Johnny, 20-nånting,
pluggar i Linköping. Via chattkanalen IRC får han kontakt
med Beautiful Dark Queen. Hela Johnnys liv består av
datorer – han är något av en loser – men kompisen Annie
ser till att han kommer i väg till Stockholm och får möta
Beautiful Dark Queen IRL, som i verkliga livet visar sig
heta Belinda. Hon tar honom med till IT-startupen Target.
Det är inledningen till en virvlande framgångssaga fylld
av pengar, kärlek och makt. Johnny går från noll till allt.
Eufori handlar om internets födelse och alla förhopp
ningar som var kopplade till det nya mediet. En helt ny
ekonomi skulle skapas och världen skulle förändras.
Internet förändrade världen i grunden, men inte på det
sätt man tänkte sig under 1990-talet. Framtidstron var
enorm vilket ledde till övervärderade bolag. Den 6 mars
2000 kom den stora kraschen.
– Jag vill skildra IT-bubblan inifrån, säger dramatikern
Malin Axelsson som även regisserar föreställningen.
Till sin hjälp har hon den världskända pop/DJ-duon

90-TALSFEST
PÅ GOTTHARDS
EFTER FÖRESTÄLLNINGEN!

Rebecca & Fiona som skapar musiken till det som
troligen är världens första eurodance-musikal.
– Vi vill vara överallt där man var under IT-bubblan
i hjärnan musikaliskt, säger Fiona FitzPatrick. EDM,
rejv och trance är några musikaliska influenser.
Scenograf är Josefin Hinders som bland annat gjort
dekor för den legendariska 90-talsklubben Docklands
och även till musikvideor för Rebecca & Fiona, The Knife,
Seinabo Sey och Zara Larsson. Kostymen skapas av
Tommie X, som även han jobbat med Rebecca & Fiona.
I huvudrollen ser vi Hampus Nessvold, artist och
skådespelare som är känd från radioprogrammen
22 kvadrat och Zia och Nessvold i P3, och för sin bok
och soloshow Ta det som en man i regi av Mia Skäringer.
Många har också sett honom i humorserien Trevlig helg!
på SVT tillsammans med komikern och skådespelaren
Johanna Nordström, där han och Anna Vnuk står för regi
och manus. Och när är Hampus Nessvold född? 1996.

MUSIKAL EUFORI VÄVENSCENEN 16 OKTOBER
När: 16 oktober kl 19.00 Var: Vävenscenen Längd: 2 tim 20 min inkl paus Biljettpris: 250 kr, Scenpass/Medlem i Humlan 195 kr, stud 230 kr, ungd 125 kr
Biljetter: från 13 sept Biljettcentrum.com Manus/regi: Malin Axelsson Musik: Rebecca & Fiona, Simon Hagström Scenografi/ljus: Josefin Hinders
Kostym: Tommie X Medverkande: Hampus Nessvold, Lisa Hu Yu, Krister Kern, Nis Närman Svensson, Sesselja Mist Ólafsdóttir Produktion: Riksteatern,
Östgötateatern Arrangör: Umeå Teaterförening, Kulturföreningen Humlan, Folkuniversitetet
Rajden
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För dig som älskar stora upplevelser
Med Norrlandsoperans nya abonnemang
missar du inga av höstens bästa.
Garanterad plats i salongerna och
upp till 40% rabatt.

Huvudsponsorer

Huvudsponsorer
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Boka nu på noabo.se

FOTO: KNOTAN

Det handlar om mammorna. Mammorna som blir kvar
när deras barn dör. De är sjuksyrror, lärare, jobbar i butik
och på restaurang. De har burit sina barn närmast hjärtat
och genom livet för att sedan behöva uppleva det värsta
en mamma kan tänka sig – att förlora ett barn.
I Alexandra Pascalidous hyllade intervjubok
Mammorna från 2019 får tjugo mammor från förorter
och miljonprogram tala fritt om sina liv, sina söner, sina
familjer och sina arbeten. Genom att utgå från mam
morna tecknas en nyanserad bild av det svenska sam
hället och dess grenverk ut i världen. Det blir också en
bild av vardagen bortom rubrikerna och om hur gängvåld,
skjutningar och terrorattacker påverkar oss på lång sikt.
Pjäsen Mammorna handlar om fyra av dessa kvinnor.
Om våldet som tog det mest värdefulla från dem, om
sorgen, frustrationen och kampen att orka gå vidare.
Men mest av allt om kärleken, den ständigt närvarande,
för evigt levande.
För regin står Sunil Munshi som genom åren
uppmärksammats för sina drabbande och visuella
uppsättningar som rönt stora framgångar på teater
scenen. Så vitt skilda som Jag vill inte dö, jag vill bara inte
leva på Dramaten, de musikaliska monologerna Hallå!

FOTO: THRON ULLBERG

Mammorna,
skjutningarna
och kärleken

Teater om kärleken.
Den ständigt närvarande och för
evigt levande. Om döden, den
oåterkalleliga. Om barnen som
dödades, om mammorna som
blev kvar och samhället de lever i.
Urpremiär i Umeå.

Alexandra Pascalidou,
journalist, programledare,
föreläsare, skådespelare,
författare och människorättsaktivist berättar om
bakgrunden till och arbetet
med den Augustprisnominerade boken
Mammorna.

27 OKT KL 19.00
VÄVENSCENEN
BILJETTER 80 KR, SCENPASS
55 KR, PAKETPRIS 260 KR

TEATER MAMMORNA VÄVENSCENEN 19 OKTOBER

Popmusik, kickar å kläder med Magnus Uggla och Lola med
Tommy Körberg. Alla har vi kunnat se i Umeå. Senast
aktuell med Klaus Nomi på Kungliga Operan, utvald till
Scenkonstbiennalen 2021. Hösten 2022 är han också
aktuell med framflyttade produktionen Medea, där Ebbot
Lundberg utgör kören.
I rollerna som de fyra mammorna ser vi fyra
namnkunniga skådespelare. Lo Kauppi, som hittade
kärleken till teatern hos Grotteatern i Umeå och fick sitt
genombrott med självbiografiska Bergsprängardottern som
exploderade. Hon har de senaste åren setts i Föddhora och
i tv-serien Sommaren 1968 på SVT. Rutinerade Chatarina
Larsson har flera gånger arbetat med Sunil Munshi,
senast i Diktatorsfruar på Uppsala stadsteater. Maria
Salah har arbetat mycket på Unga Klara och spelade
2016 Petrus i Riksteaterns uppsättning av Sara Lidmans
Tjärdalen. Gloria Tapia slog igenom redan som tonåring
när hon gjorde huvudrollen i filmatiseringen av Maria
Gripes Agnes Cecilia – en sällsam historia och har de senaste
åren synts i flera roller på Uppsala stadsteater
och Kulturhuset Stadsteatern.
En samproduktion mellan Riksteatern och Kulturhuset
Stadsteatern Stockholm.
,

När: 19 oktober kl 19.00 Var: Vävenscenen Längd: 1 tim 40 min Biljettpris: 250 kr, Scenpass 195 kr, stud 230 kr, ungd 125 kr Biljetter: från 13 sept Biljettcentrum.com,
Vävens kulturreception Manus: Alexandra Pascalidou, Sunil Munshi, Lisa Lindén Regi/Scenografi: Sunil Munshi Medverkande: Maria Salah, Chatarina Larsson,
Gloria Tapia, Lo Kauppi Produktion: Riksteatern, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm Arrangör: Umeå Teaterförening, ABF, Stadsbiblioteket
Rajden
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En kväll med
Stina Wollter
FOTO: ULF JOHANSSON

Stina Wollter tar strid för allas rätt
att få vara trygga med sig själva.
När hon får höra “Jag önskar jag
var som du”. Då brukar hon svara:
“Du ska vara som du.
Fast kanske lite värre.”

MYCKET SNACK OCH MYCKET VERKSTAD SAMT EN HEL DEL MUSIK
Stina Wollter är en berättare som berör. Hon bjuder på
sig själv som konstnär, författare, sångerska, radiopratare
och Instagramprofil. Hon är också en av våra mest kända
kroppsaktivister. Att inspireras och få kraft från andra är
viktigt i dessa tider av likriktning och rädsla. Människor
behöver styrka utifrån och den kan komma på de mest
skilda sätt. Stina Wollter vill bidra. I SVTs Min sanning
fångar hon detta genom att berätta om en elvaårig
tjejs kommentar: ”Tack vare dig vågar jag bli vuxen”.
I programmet får vi också veta hur det gick till när ett
videoinlägg blev startskottet till en folkrörelse där
människor dansade fram i sociala medier med en uttalad
längtan och ett krav på fredade rum kring varje kropp.
I föreställningen på Väven i oktober bjuder Stina Wollter
på en salig blandning av bilder, berättelser, sanning, smärta,
skapande, konst, kroppstrix, musik och dans. Hon berättar
om den press vi utsätts för och om sina strategier kring
motstånd och överlevnad. En del av materialet hämtar hon
från sina böcker Kring denna kropp och Kring denna konst
och skivan Garden Songs. Under den avslutande konsert
delen medverkar även maken Micke Olsson Wollter och
kapellmästaren Pecka Hammarstedt.

#stinawollterdansarförlivet
– så här började det
Stina Wollter var ensam en kväll på landet 2015, lyssnade på gamla hits, fick feeling
och spelade in en dans på mobilen.
– Jag tittade igenom det säkert tjugo gånger. De första tio gångerna malde allt
det som jag är indoktrinerad genom huvudet: Fy fan vad äcklig du är, celluliterna,
allt det där. Men så tittar jag några gånger till, för det finns en liten röst i mig som vill
tränga igenom allt det där. Och den rösten säger plötsligt: Men titta vad fin hon är!
Stina Wollter beskriver hur hon fortsätter att titta tills den positiva rösten helt tagit
över, och då trycker hon “publicera”.
– Och när jag vaknar nästa morgon så har internet exploderat. Och bara det är
ju bevis på att något är skevt.
Inlägget där en medelålders Stina Wollter dansar till MC Hammer iförd
underkläder fick massor av gillamarkeringar och kommentarer.
– Den absolut största procenten jublar: “du ser ju ut som jag” och “vad härlig du
är”. En bekräftelse på det jag fick syn på bortom det inlärda sättet att titta på fett.
Och sen kommer också “klä på dig din feta hora”.

FÖRELÄSNING/MUSIK EN KVÄLL MED STINA WOLLTER VÄVENSCENEN 20 OKTOBER
När: 20 oktober kl 19.00 Var: Vävenscenen Längd: ca 2 tim Biljettpris: 345 kr, Scenpass 295 kr Biljetter: från 13 september Biljettcentrum.com
Av och med: Stina Wollter Musiker: Micke Olsson Wollter, Pecka Hammarstedt Arrangör: Umeå Teaterförening, ABF
18
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Ett vitt rum. Fyra vita väggar.
Sju eldiga cirkusartister och en musiker.
Kliv in i Machine de Cirques
konstgalleri och upplev en makalös,
rolig och färgsprakande show
i absolut världsklass.

la galeri

Briljant
och färgstark
nycirkus
PRESSKLIPP
”Machine de Cirque’s
new show is brimming
with breathtaking
feats”

FOTO: L-W THÉBERGE

Inne på galleriet är det oklanderligt rent. Och vitt. Minsta
färgfläck gnuggas snabbt bort för att inte störa konstkri
tikernas granskande blickar. Men bit för bit naggas den
perfekta ytan i kanten. Och genom en spricka i fasaden
får publiken snart inblick i en helt annan, surrealistisk,
konstvärld.
I La Galerie levererar kanadensiska Machine de
Cirque en spektakulär, intelligent och rolig show. Under
ledning av scenregissören Olivier Lépine har de klas
siska cirkusnumren skruvats flera varv för att skapa en
häpnadsväckande totalupplevelse med teater, levande
musik och akrobatik. La Galerie är en hisnande, dynamisk
och fartfylld föreställning i absolut toppklass där nycir
kuskompaniet från Quebec visar prov på sin enastående
talang.
Machine de Cirque grundades 2013 efter initiativ av
cirkusartisten och ingenjören Vincent Dubé som också
är kompaniets konstnärliga ledare. Deras första show,
självbetitlade Machine de Cirque, hade premiär 2015 och
har nått enorma framgångar hos såväl publik som kritiker.
Föreställningen har spelats över 600 gånger i Asien,
Europa och Nordamerika och ges fortfarande. 2019 lade
kompaniet i ytterligare en växel och skapade La Galerie.
Machine de Cirques ambition är att sammanföra
artister och konstnärer från områden som cirkus, teater,

LE SOLEIL

”a true ode to
creativity”
LA PRESSE

”This breathtaking
riot of a show delivers
a dizzying acrobatic
spectacle – a definite
must-see.”
THE SKINNY

”… enchanting,
hypnotic and
breathtaking.”
THE SCOTTISH SUN

dans och musik med spetsteknisk kompetens för att
producera nyskapande nycirkusprojekt i världsklass.
På frågan varför Umeå Teaterförening valde just
Machine de Cirque och föreställningen La Galeri gav de
fyra från Umeå Teaterförening som såg föreställningen
hösten 2019, olika svar. Här följer ett axplock: ”Det finns
en värme, prestigelöshet och humor som genomsyrar
hela föreställningen oavsett om artisterna är mitt uppe i
de svåraste cirkuskonsterna eller i enkla roliga nummer”,
”Fruktansvärt skickliga, jag skulle säga dödsföraktande,
artister i en sällsynt helgjuten nycirkusföreställning”,
”Jag gillade kombinationen av fantastisk cirkuskonst och
färgstark miljö. Underbart att cirkusartisterna dessutom
har karaktärsroller” och avslutningsvis ”Man lämnar
salongen helt golvad … och med ett stort popcornsug!”

NYCIRKUS LA GALERIE IDUN 20–21 OKTOBER
När: 20–21 oktober kl 19.00 Var: Idun, Umeå Folkets Hus Längd: 75 min Biljettpris: 350 kr, Scenpass 295 kr, stud 295 kr, ungd 175 kr Biljetter: Biljettcentrum.com,
0771-47 70 70 Av: Olivier Lépine, Vincent Dubé Medverkande: Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni,
Vladimir Lissouba, William Poliquin-Simms Produktion: Machine de Cirque Arrangör: Umeå Teaterförening, Studieförbundet Bilda
Rajden
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Kulturskolan har många
kurser för dig upp till 25 år!
- Stand up
- Improvisation
- Musikskapande
- Konst och form
- Instrumentundervisning
- Slöjd
och mycket mer!
Läs mer på
www.umea.se/kulturskolan

VETENSKAPSLUNCHER
Vi planerar att från och med 4 november 2021
återuppta de uppskattade populärvetenskapliga
lunchföreläsningarna på torsdagar.
Formen blir densamma men lokalen ny.
Curiosum på Konstnärligt campus, längs
Östra Strandgatan, är den nya adressen.
Håll koll på
www.umu.se/vetenskapsluncher
för mer information.
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Hiphop och
samtida dans

I EN SUVERÄN
MIX AV RYTM,
TAJMING OCH
HISNANDE TEKNIK

Med sitt kompani Far From The Norm banar brittiske stjärnskottet
Botis Seva en ny väg för den samtida dansen. ”BLKDOG” berättar
om depression och en ung människas väg in i det skrämmande
vuxenlivet med robotlik tajming till bultande musik.
bultande musik i rörelser som växlar mellan plötsliga
stillbilder och snabbspolningseffekter. Seva och Sylvest
har samarbetat nära i sju år.
– Jag gör verk med mycket rytm och timing, det är det
viktigaste för mig, säger Botis Seva.
Botis Seva är uppvuxen i östra London och började
dansa som 15-åring i skolan och kom därigenom i kontakt
med Tony Adigun och hans kompani Avant Garde Dance.
2009 grundade han sitt eget danskompani Far From The
Norm när han undervisade på en lokal ungdomsklubb.
Tillsammans med kompaniet experimenterade han med
hiphop samtidigt som han utmanade konventioner inom
dansteatern. Resten är historia. Kompaniet och Botis
Seva har mottagit ett flertal utmärkelser och anses bana
en ny väg för den samtida dansen. I april 2019 belönades
BLKDOG med prestigefyllda Olivier Awards för ”Best
New Dance Production”.

FOTO: CAMILLA GREENWELL

Djärva rörelser och rå framtoning. Botis Seva är en ny
stjärna på den brittiska danshimlen som låter hiphop möta
samtida dans. Hans verk BLKDOG är en djupdykning in
i psykets allra mörkaste rum. Där, på det inre slagfältet
hos en ung människa, härskar hopplöshet och rädsla
inför mötet med vuxenlivet. Med knivskarp koreografi
och grymma dansare låter Seva publiken möta robotlik
tajming och hisnande exakthet.
Botis Seva har inspirerats av Shoot the damn dog, fram
lidna brittiska journalisten Sally Bramptons memoarer
om depression men också av sin egen strävan som dansare
och koreograf. Här leker han med fördomar om svarta män
och streetdans och med bilder av vapen och våld. Här finns
hjälplösheten och rädslan som gör sårbara unga män till
översittare och offer. En stark och originell röst, enligt
The Guardian.
– Jag gillar fart, för det ger dig mindre tid att tänka,
säger Botis Seva i en intervju.
I vadderade huvor – som både skyddar och döljer deras
huvuden – vibrerar dansarna till Torben Lars Sylvests

Introduktion kl 18.00 i Bistron. 			
BLKDOG är producerad med stöd från Arts Council England
och turnerar med Dansnät Sverige under hösten.

DANS BLKDOG NORRLANDSOPERAN 22–23 OKTOBER
När: 22–23 oktober kl 18.30 Var: Black Box, Norrlandsoperan Längd: 65 min Biljettpris: 210 kr, Scenpass 170 kr, pens 185 kr, stud/19–26 år 130 kr, ungd 60 kr
Biljetter: Norrlandsoperan.se, Biljettcentrum.com Koreograf: Botis Seva Musik: Torben Lars Sylvest Medverkande: Victoria Shulungu, Naïma Souhaïr,
Hayleigh Sellors, Jordan Douglas, Joshua Nash, Shangomola Edunjobi, Ezra Owen Produktion: Far From The Norm, Sadler’s Wells
Arrangör: Norrlandsoperan, Umeå Teaterförening
Rajden
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Sirqus Alfon
är tillbaka

FOTO: KLARA G

Sirqus Alfon förenar gatu
teaterns publikinteraktion
med sin passion för innovativ
teknologi. I ”Play 3.0” utforskar
de lekens värld med iPadmasker, vilda cirkuskonster
och elektropop.

Berättelsen om Sirqus Alfon börjar på Prags, Köpenhamns
och Berlins gator. Ett kompisgäng som snabbt fångar publi
kens uppmärksamhet och tar med sig den viktiga interaktio
nen med publiken till de stora scenerna. Otyglad galenskap,
vilda cirkuskonster, videospelsestetik och stor passion för
innovativ teknik har renderat gruppen utmärkelser som
Overall Pick of the Fringe Award på Adelaide Fringe och Best
Circus på World Fringe i Perth. Med sin högteknologiska
samtida cirkus har de också hänfört och överraskat publik
och domare i America’s got talent och i World’s got talent i Kina.
Deras nya Play 3.0 utspelar sig i en surrealistisk värld där
punkig elektropop möter laser, artificiell intelligens och en
stor portion humor. Med teatermasker i form av bildskärmar
uppgraderar Sirqus Alfon ett av teaterns äldsta grepp. Den
sceniska illusionen förhöjs när den fysiska skådespelaren
går in i den animerade scenografin – utan att förlora teaterns
element av live och osäkerhet, av här och nu.
Sirqus Alfon vill övertyga sin publik om att allt är möjligt,
som det ju är i den operfekta lekens värld. I mötet mellan det
digitala automatiserade och det mänskligt operfekta söker
och finner Sirqus Alfon sin magi.

SHOW PLAY 3.0 ERSBODA FOLKETS HUS 1 NOVEMBER 7–107 ÅR
När: 1 november kl 19.00 Var: Ersboda Folkets Hus Längd: ca 1 tim Biljettpris: 190 kr, Scenpass 150 kr, stud 170 kr, ungd 95 kr Biljetter: från 13 sept Biljettcentrum.com
Av och med: Sirqus Alfon Produktion: Sirqus Alfon, Follow the Rabbit, Riksteatern Arrangör: Umeå Teaterförening, Studieförbundet Bilda, Sverok
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med Norrdans

med Norrdans

Premiär
Tors 11 mars kl 19:00
Härnösands Teater
Scenkonst Västernorrland, Kulturrådet, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, NMD

Foto: Lia Jacobi

ons 27 okt kl 19:00
Black Box
Norrlandsoperan
norrdans.se
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Begrav mitt hjärta
vid Udtjajaure

Vem äger rätten
till marken?
Vem bestämmer
var renarna får beta?
”Alldenstund lapparna
behöver mark i båda
länderna ska det enligt
gammal sedvana vara
tillåtet att vår och höst
flytta renhjordarna över
gränserna” slogs fast i
Lappkodicillen år 1751.
Sedan dess har
regeringar, konventioner,
utredningar, förordningar
kommit och gått – de
svenska och norska
staterna har stridit i mer
än hundra år, ständigt
hamnat på kollisionskurs
när de förhandlat om
gränsdragningen.
Mitt i striden, utan
möjlighet att påverka
vad som händer, har
de svenska samerna
tvingats finna sig i att deras
möjligheter att följa sina
renar har begränsats.

”Den här boken hör till de viktigaste jag läst, jag grät
floder när jag sträckläste den. Det var så rörande att någon
satte ord på allt det vi i Sápmi vet som sker, men som
ingen utifrån vill kännas vid. Lars har visat på en sida jag
önskar alla tjänstemän, diplomater och handläggare som
arbetar med frågor som rör samer hade.”
SOFIA JANNOK

FOTO: OSKAR OHLSON

252 år efter Lappkodicillens tillblivelse, 2003, beslutas
på högsta nivå att utse Lars Norberg till ”ordförande för
delegationen som ska förhandla med Norge om en ny
gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna.”
Norberg hade under sin karriär som diplomat varit
engagerad i flera medlingsuppdrag runt om i världen
och regeringen ansåg att han var rätt man att hitta de
lösningar som behövdes utan att någon strid med den
norska regeringen skulle uppstå. Men lika välinformerad
som hans nya uppdragsgivare var om Norbergs gedigna
meriter, lika lite kände de om hans ursprung – något som
skulle visa sig få oanade konsekvenser.
Om dessa berättar Giron Sámi Teáhter i den nyskrivna
pjäsen Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure, som grundar sig på
boken med samma namn skriven av Lars Norberg.

TEATER BEGRAV MITT HJÄRTA VID UDTJAJAURE STUDION 6 NOVEMBER
När: 6 november kl 15.00 Var: Studion, Umeå Folkets Hus Längd: 50 min Biljettpris: 190 kr, Scenpass/medl 150 kr, stud 170 kr, ungd 95 kr Biljetter: från 13 sept
Biljettcentrum.com Manus: Tomas Bresky Regi: Eva Gröndahl Kompositör: Rolf Hedberg Medverkande: Paul Ol Jona Utsi, Kristin Solberg, Tomas Lindström
Produktion: Giron Sámi Teáhter Arrangör: Umeå Teaterförening, Umeå Sameförening Såhkie

UBMEJEN BIEJVIEH
SAMISKA VECKAN I UMEÅ

Gammlia Umeå | www.vbm.se

HÖSTENS
UTSTÄLLNINGAR
PÅ MUSEET
FÖRINTELSENS SISTA VITTNEN:
SPEAKING MEMORIES

Till 28 november
Personliga minnen och erfarenheter från
de som var där – de som överlevde.

2-7.november 2021

SAMISK KULTURFESTIVAL:
KONSERTER
JOJKBATTLE
FÖRELÄSNINGAR
UTSTÄLLNINGAR
MARKNAD
BARNAKTIVITETER

DOKUMENTÄRFOTOSALONG 2021: SE MIG!

4 september – 30 januari 2022
Jurybedömd utställning, härligt spretig mångfald
som bara en öppen salong kan erbjuda.

MARGARETA RENBERG: EN RETROSPEKTIV
13 november – 20 februari 2022
Fantasifullt och surrealistiskt, samtidigt
enkelt, naturligt och vardagsnära.

WWW.SAMISKAVECKAN.SE

Rajden
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NOVEMBER

SCENKONST UMEÅ VÅREN 2021

MÅN

1

TIS

2

ONS

3

DECEMBER

PLAY 3.0

Sirqus Alfon/Riksteatern
Var: Ersboda Folkets Hus

s. 23, 47

Riksteatern/Örebro Teater
Var: Vävenscenen
Ögonblicksteatern
Var: Ögonblicksteatern

4

Var: Studion, Umeå FH

5

LÖR

6

JOHNOSSI

Var: Ersboda Folkets Hus

s. 27

7

MÅN

8

SPARTACUS – BOLSJOJ PÅ BIO

Var: Miklagård, Umeå FH

LUNCH- & MIDDAGSTEATER		
KNÄPP UPP – POVEL PÅ MATEN

Var: Studion, Umeå FH

ONS

10

HANNA WALLENSTEEN 		
– MINORITETSSTRESS

Var: Väven

TOR

11

FRE

12

LÖR

13

SÖN

14

MÅN

15

UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

SISSELA KYLE – ETTA PÅ LISTAN

Var: Idun, Umeå FH

16
18

5

MÅN

6

LUNCH- & MIDDAGSTEATER		
SVENSKA ORD – PÅ MATEN
LUNCHTEATER			
SVENSKA ORD – PÅ MATEN
UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

TIS

7

s. 30

TOR

9

s. 7

s. 11

FRE

19

FRE

10

LÖR

11

LÖR

20

s. 42

s. 5

TOR

9

MATTIAS ALKBERG

Var: Idun, Umeå FH

UMEÅ JAZZSTUDIO – KICK OFF
Var: Studion & Äpplet, Umeå FH

FRE

10

UMEÅ JAZZSTUDIO – KICK OFF

Var: Studion & Äpplet, Umeå FH

DEN DÅLIGA FILMFESTIVALEN 		
10–11 SEPTEMBER
Var: Ersboda Folkets Hus

TOR
FRE

16
17

LÖR

18

SÖN

19

TOR

23

FRE

24

LÖR

25

UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

FOLKMUSIKKONSERT RANARIM

Var: Meddelas senare

ERSBODA BEATS: B BABY

Var: Ersboda Folkets Hus

TRUBADUREN – MET PÅ BIO

Var: Miklagård, Umeå FH

UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

Var: Ersboda Folkets Hus

TOR

29
30

FRE

1

s. 14

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan

LÖR

2

s. 30

s. 7
s. 14

JOHN LINDBERG TRIO
Var: Ersboda Folkets Hus

TOR

7

FRE

8

LÖR

9

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan

UMEÅ JAZZSTUDIO
Var: Studion, Umeå FH

Ögonblicksteatern
Var: Ögonblicksteatern

BORIS GODUNOV – MET PÅ BIO

Var: Miklagård, Umeå FH

Var: Väven

SÖN

10

s. 30

MÅN

11

s. 4

SÖN

12

TOR

16

FRE

17

Umeå Musiksällskap
Var: Norrlandsoperan

12

Ögonblicksteatern
Var: Ögonblicksteatern

LUNCHTEATER			
LOVSÅNG TILL KÄRLEKEN

Var: Studion, Umeå FH

ONS
TOR

13
14

s. 14
s. 30

FRE

22

s. 14

18

Var: Studion, Umeå FH

Botis Seva/Far From The Norm
Var: Black Box, Norrlandsoperan

s. 9

ERSBODA BEATS: L1NA
Var: Ersboda Folkets Hus

s. 7

LÖR

23

s. 14

23

Botis Seva/Far From The Norm
Var: Black Box, Norrlandsoperan

FIRE SHUT UP IN MY BONES 		
– MET PÅ BIO
Var: Miklagård, Umeå FH

s. 28

24

s.5

s. 9

MÅN 25
s. 11

ONS

27

s. 11

s. 13
s. 14

s. 15

28

FRE

29

LÖR

30

s. 47
s. 30
s. 14

OUTLINES

Face First
Var: Vävenscenen

s. 39

s. 7

OUTLINES

Västerbottensteatern
Var: Sara Kulturhus

s. 39

s. 47

s. 31

JANUARI 2022

s. 9

s. 34

TOR

13

s.5

FRE

14

ONS

19

s. 33

SÖRJEN SOM BLEV

Anna Takanen/Riksteatern/Östgötateatern/
Lilla Teatern i Helsingfors
Var:Studion, Umeå FH
s. 45

RONNY ERIKSSON 			
– GREATEST HITTILLS

Riksteatern/Satellite Live
Var: Idun, Umeå FH

s. 35

s.5

SÖRJEN SOM BLEV

Anna Takanen/Riksteatern/Östgötateatern/
Lilla Teatern i Helsingfors
Var: Klossen, Ålidhem
s. 45

MANDO DIAO

Var: Idun, Umeå FH

s. 45
s. 42

SÄLLSKAPSRESA TILL GOLGATA

Spelas även 1–4, 7–11 februari
Skuggteatern
Var: Kulturhuset Klossen, Ålidhem

s. 41

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
s. 9

25

Var: Vävenscenen

Var: Norrlandsoperan

UMEÅ JAZZSTUDIO
Var: Studion, Umeå FH

27

SÖN

28

s. 11

BOKA BILJETTER HÄR:

s. 11

biljettcentrum.com
tickster.com
Callcenter 0771-47 70 70
Biljettcentrum Umeå Folkets Hus
boka@biljettcentrum.com
tel 090-13 31 80

s. 30

s. 35
s. 30

UEFF: SINGALONG – LES MISÉRABLES

ANA DIAZ

LÖR

s. 33

ERSBODA BEATS: NAOD

Var: Ersboda Folkets Hus

s. 35
s. 42
s. 14

s. 30

KEJSARENS NYA KLÄDER		
SYNTOLKAS

Norrlandsoperan
Var: Stora scenen, Norrlandsoperan

s. 14

s. 8

LUNCH- & MIDDAGSTEATER

Ormens väg på hälleberget
Var: Studion, Umeå FH

s. 11

ALEXANDRA PASCALIDOU

Föreläsning om Mammorna
Var: Vävenscenen

Norrdans
Var: Black Box, Norrlandsoperan

TOR

UMEÅ EUROPEISKA FILMFESTIVAL
24–28 NOVEMBER

Var: Ersboda Folkets Hus

TOR

s.5

s. 17

PIANOFAVORITER		
SYNTOLKAS

s. 13

LUNCHTEATER			
GYLLENE ERAN – REVY PÅ MATEN

Var: Väven

s. 30

FOLKMUSIKKONSERT
Northern Resonance
Var: Meddelas senare

LUNCH- & MIDDAGSTEATER		
GYLLENE ERAN – REVY PÅ MATEN

NO: YEBO YES

s. 7

s. 36

FOLKMUSIKKONSERT

Var: Ersboda Folkets Hus

ONS

s. 21, 33

UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

TEATERRESA TILL 		
MUSIKANTERNAS UTTÅG

Avant och Nordic
Var: Meddelas senare

NO: YEBO YES

DEN SISTA MÅLTIDEN

Profilteatern
Var: Elite Hotel Mimer

Var: Ersboda Folkets Hus

s. 14

29

Var: Studion, Umeå FH

s. 14

s. 21, 33

ERSBODA BEATS: 1CUZ

s. 11

TRANSPLANTATION		 LÖR
SYNTOLKAS

Var: Studion, Umeå FH

s. 19

BLKDOG

s. 33

EUFORI

Riksteatern/Östgötateatern
Var: Vävenscenen

Profilteatern
Var: Elite Hotel Mimer

MÅN 22
TIS

DEN SISTA MÅLTIDEN

JULFEST MED FRANSKA TRION

Var: Studion, Umeå FH

Face First
Var: Vävenscenen

20

Om att gestalta sin historia
Var: Ersboda Folkets Hus

BLKDOG

EN HANDELSRESANDES DÖD		
SYNTOLKAS

UMEÅ JAZZSTUDIO
16

Var: Studion, Umeå FH

COLD BLOOD

SELINA THOMPSON – WORKSHOP

s. 18

LA GALERIE

Machine de Cirque
Var: Idun, Umeå FH

UMEÅ JAZZSTUDIO

EN HANDELSRESANDES DÖD

Teater Västernorrland
Var: Vävenscenen

Teater Västernorrland
Var: Vävenscenen

LÖR

21

DET FARLIGA

Var: Studion, Umeå FH

TIS

TOR

s. 19

s. 14

Michèle Anne De Mey/Jaco Van Dormael
Var: Idun, Umeå FH
s. 37

Var: Miklagård, Umeå FH

TOR

Ögonblicksteatern
Var: Ögonblicksteatern

s. 17

Michèle Anne De Mey/Jaco Van Dormael
Var: Idun, Umeå FH
s. 37

SVANSJÖN 			
– KUNGLIGA OPERAN PÅ BIO
LÖR

DET FARLIGA

LA GALERIE

Machine de Cirque
Var: Idun, Umeå FH
Var: Vävenscenen

HÖSTKONSERT

LUNCH- & MIDDAGSTEATER		
LOVSÅNG TILL KÄRLEKEN

s. 4
s. 14

s. 4

21

MAMMORNA

Riksteatern/Kulturhuset Stadsteatern
Var: Vävenscenen

EN KVÄLL MED STINA WOLLTER

DET FARLIGA

JUDITH KIROS – TIDENS LÄNKAR

BUHU! BUHU! BUHU!

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan

UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

Norrlandsoperan
Var: Stora Scenen, Norrlandsoperan

s. 4

20

s. 4

MACBETH 			
SYNTOLKAS

s. 4

BUHU! BUHU! BUHU!

ONS

BUHU! BUHU! BUHU!

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan
Voetvolk
Var: Black Box, Norrlandsoperan

s. 8

19

s. 14

THE SEA WITHIN

s. 14

s. 30

TIS

THE SEA WITHIN

Voetvolk
Var: Black Box, Norrlandsoperan

BUHU! BUHU! BUHU!

s. 14

BUHU! BUHU! BUHU!

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan

ERSBODA FOLKETS HUS: 		
NYINVIGNING, 30 ÅRS JUBILEUM
& CHRISTIAN KJELLVANDER
ONS

s. 8

BUHU! BUHU! BUHU!

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan

SÖN

OKTOBER

s. 11

COLD BLOOD

Västerbottensteatern
Var: Sara Kulturhus

s. 11

Charlotte Engelkes/Norrlandsoperan
Var: Black Box, Norrlandsoperan
s. 34, 14

SEPTEMBER

LUNCHTEATER			
SYNTOLKAS

TEATERRESA TILL 			
MUSIKANTERNAS UTTÅG

DEN SISTA MÅLTIDEN
Profilteatern
Var: Elite Hotel Mimer

s. 11

s. 14

RENHORNENS JUBILEUMSKONSERT
NR 60
Var: Aula Nordica

s. 28

Michèle Anne De Mey/Jaco Van Dormael
Var: Idun, Umeå FH
s. 37

SALT

Selina Thompson/Riksteatern
Var: Vävenscenen

s. 14

COLD BLOOD

DEN SISTA MÅLTIDEN
Profilteatern
Var: Elite Hotel Mimer

s. 42

s. 33

TRANSPLANTATION

Charlotte Engelkes/Norrlandsoperan
Var: Black Box, Norrlandsoperan

LUNCH- & MIDDAGSTEATER		
SOM ETT JÄVLA SOLSKEN

Var: Studion, Umeå FH

DET FARLIGA

Ögonblicksteatern
Var: Ögonblicksteatern

Umeå Musiksällskap
Var: Norrlandsoperan

UMEÅ JAZZSTUDIO

s. 23

s 36

DECEMBERKONSERT

Som ett jävla solsken
Var: Studion, Umeå FH

SÅDAN FAR

Riksteatern/Teater Allan
Var: Ersboda Folkets Hus

Var: Idun, Umeå FH

Var: Studion, Umeå FH

s. 14

Riksteatern/Västmanlands Teater, Svenska
Teatern i Helsingfors
Var: Vävenscenen
s. 29

Var: Studion, Umeå FH

TOR

s. 9

STRAIGHTA BESKED

Var: Studion, Umeå FH

TIS

s. 9

NÄTET

Profilteatern
Var: Profilteatern, Umestan

EN KVÄLL MED PETTER

Var: Studion, Umeå FH

SÖN

BEGRAV MITT HJÄRTA 		
VID UDTJAJAURE

Giron Sámi Teáhter
Var: Studion, Umeå FH

SÖN

2

PARTITA NO.2 – SEI SOLO

Andersson Dance/Scottish Ensemble
Var: Black Box, Norrlandsoperan

UMEÅ JAZZSTUDIO

MAMMA MU OCH KRÅKAN

Ögonblicksteatern
Var: Ögonblicksteatern

UMEÅ JAZZSTUDIO
FRE

TOR

EX

MAMMA MU OCH KRÅKAN
TOR

1

s. 22

SAMISKA VECKAN 2–7 NOVEMBER

Var: Västerbottens museum m fl

ONS

UMEÅ JAZZSTUDIO

Var: Studion, Umeå FH

s. 14, 22
s. 14

DEN SISTA MÅLTIDEN

Profilteatern
Var: Elite Hotel Mimer

s.5

DEN SISTA MÅLTIDEN

Profilteatern
Var: Elite Hotel Mimer

s.5

BLI MEDLEM!

umeateaterforening.se

Släpp taget! Lämna
soffan! Tänk nytt!
Danshösten är här:

Marit Shirin Carolasdotter/ Humans & Soil of itself : in itself - Urpremiär!
• Re-think festivalen • ReAct! Keep it safe – en crowd control
-aktion • Oona Doherty Hope Hunt and the Ascension
into Lazarus • Lisbeth Gruwez/ Voetvolk The Sea
Within • Skapa dans • Botis Seva/ Far From the
Norm BLKDOG • Martin Forsberg/ Norrdans
Pianofavoriter • Robin Jonsson Alone Together
- Urpremiär! • Viktor Černický PLI • Liv Aira &
Marika Renhuvud Akti lij • Christina Caprioli
/ Ccap Ett hårlöst solo & Omkretz22 •
Claire Parsons Co. Lilla Svansjön •
Charlotte Engelkes Transplantation
- Urpremiär! • Afia YEBO YES! •
Örjan Andersson/ Andersson
Dance Partita no. 2 - sei solo
• Michèle Anne de May
& Jaco Van Dormael/
Kiss & Cry Collective
Cold Blood

Huvudsponsorer

Foto: BLKDOG. Camilla Greenwell.
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Info och biljetter:
norrlandsoperan.se

FOTO: JOHN GRIPENHOLM

När fasaden rämnar

En natt kommer
ex-flickvännen hem
till det perfekta paret.
Helvetet bryter lös.
”Ex” är en nyskriven,
psykologisk
dramakomedi av en av
Europas mest hyllade
dramatiker. Marius von
Mayenburgs dramatik
kännetecknas av en
svart humor och en
brutal ärlighet som likt
Lars Noréns blixtrar till
i replikerna.

En perfekt familj. Hon är läkare, han arbetar på
arkitektkontor. Tillsammans har de två barn och en
vacker lägenhet. De är framgångsrika i sina yrken,
inte så lyckliga, men perfekta. En natt dyker hans
ex-flickvän upp. En mardrömslik spiral av påståenden,
avslöjanden och förnedring gör att det på ytan ideala
livet snabbt börjar krackelera. På vilka grunder har
mannen, frun och ex-flickvännen gjort sina livsval?
– Jag ville visa ett förhållande som kraschar
på grund av klasskillnader, säger Marius von
Mayenburg.
Marius von Mayenburg är en av Europas mest
spännande dramatiker och hans pjäser har översatts
till mer än 30 språk. Flera av dem, som Eldansikte, Det
kalla barnet och Perplex, har tidigare spelats på svenska
scener. Ex är specialskriven för Riksteatern och han
tycker själv att det finns något i den som påminner
om Norén och Bergman. När det blir för mörkt i mina
pjäser blir jag uttråkad, säger han.
Som dramatiker har han ett speciellt intresse för

familjer eftersom det är ett sammanhang man befinner
sig i utan att själv ha valt det. Varför beter de sig som de
gör? Når man sina drömmar och varför gör man inte det?
– Jag älskar karaktärer som gör dåliga saker. Det är
viktigt för de är fria, säger Marius von Mayenburg som
också kommer att regissera pjäsen. Han tänker sig en
snabb och rolig spelstil, mer boxning än poetiska bilder.
– Publiken bör vara beredd på att se ett slagsmål.
I en av rollerna ser vi Helena af Sandeberg som är
en av våra mest erkända skådespelare med en lång rad
roller i filmer och tv-serier som Hypnotisören, Lyckligare
kan ingen vara, Den döende detektiven, Finaste familjen och
Störst av allt. Sedan 2003 är hon knuten till Stockholms
Stadsteater där hon gjort en mängd kritikerrosade och
hyllade uppsättningar, bland annat Hedda Gabler, Anna
Karenina och Tre systrar. Hon beskriver Ex så här:
– Den här pjäsen handlar om samtidsmänniskor, vilka
problem vi sliter med i relationer och i vårt varande – och
den gör det som en smäll på käften som man också kan
skratta åt”.

TEATER EX VÄVENSCENEN 3 NOVEMBER
När: 3 november kl 19.00 Var: Vävenscenen Längd: ca 1 tim 50 min Biljettpris: 250 kr, Scenpass 195kr, stud 230 kr, ungd 125 kr Biljetter: från 13 september
Biljettcentrum.com Manus/regi: Marius von Mayenburg Scenografi/kostym: Nina Wetzel Medverkande: Emma Broomé, Andreas Kundler,
Helena af Sandeberg Produktion: Riksteatern, Örebro Teater Arrangör: Umeå Teaterförening, Folkuniversitetet
Rajden

HÖSTEN 2021

27

H Ö S T KO N S E R T

Utställningar Galleri Alva
Hösten 2021

1 0 O K TO B E R 2 0 2 1
N OR RLA N D S O P E R A N K L. 18. 0 0
D IR I G E N T P E R- E R I K A N D E RS S O N
SO LIST YO U N G - C H O O N PA R K, PIAN O
PÅ P R O G RA M M E T
M US IK TIL L M INNE AV E N V ÄN
OC H ORKE S TE RM E DLE M
BEETHOVE N P IA NOKONS E R T NR 3 C-MO LL
DVOŘÁK SYM F ONI NR 9, F RÅ N NYA VÄR LDEN

D E C E M B E R KO N S E R T
5 DECEMBER 2021
N O R R LA N D S O P E R A N K L. 19 . 0 0
D IR I G E N T P E R- E R I K A N D E RS S O N
SÅ N G A R E F RÅ N O P E R A ST U D IO N VID
H Ä R N Ö S A N D S F O L K H Ö G S KO LA
PÅ P R O G RA M M E T
OPERAARIOR OC H TRA DITIONE L L A JU LSÅN GER
MA S CAG NI, INTE RM E Z Z O UR CAVALLER IA
RUS TICA NA
LE L A RS S ON, E N V INTE RS AGA
JUL M US IK F ÖR ORKE S TE R
B ILJET T ER PÅ NORRLANDSOPERAN OC H W W W.NORRLAND SOPERAN.SE

Allt började
med en kurs.

27 augusti – 21 september
Kjell Endresen, ”Att liksom veta”
24 september – 19 oktober
John Rasimus, ”Allt är inte kattguld som glimmar”
22 oktober – 16 november
Karin Nordgren
19 november – 15 december
Ina Palm
Galleri Alva är en del av Alva kultur – ett
centrum för kultur i vården som ger möjlighet till
miljöombyte och rekreation. Ni hittar oss mellan
apoteket och centralhallen. Välkommen!

Vill du lära dig mer om fridans, bli bättre på engelska eller
utveckla din sångröst? En kurs kan vara starten på en livslång
resa. Men det kan också vara det där du gör bara för dig. För att
du alltid känt dig lite nyfiken, för att du behöver en utmaning.
Eller helt enkelt för att livet blir lite roligare med en kurs.

Fridans 60+

Engelska - konversation

En inspirerande och härlig rörelseform som ger utrymme för din
egen upplevelse och känsla.

Du kommer uttrycka dig säkrare i
sociala och yrkesmässiga miljöer
och bygga upp ditt ordförråd.

Japanska - nybörjare

Balett

Lär dig vardagsfraser, presentera
dig själv och ta del av japanska
språkets kultur- och samhällsliv.

Lär dig grunderna i den klassiska
baletten. Vi övar teknik, hopp,
piruetter och konstnärligt uttryck.

Sånglektioner

Textilt återbruk

Utvecklas på din egen nivå oavsett
om du sjunger för att det är kul
eller har ett mer artistiskt sikte.

I denna kurs får du lära dig hur du
tar vara på, syr om och skapar nytt
från redan existerande textilier.

HipHop

Retro Jazz 60+

Vi jobbar lustfyllt med stilens fyra
utgångspunkter; karaktär, stil,
attityd och musikalitet.

En kurs med jazzdansens rytmer
och rörelsemönster. Känn dansglädje och inspiration.

START 9/9 PRIS 895:-

START 15/9 PRIS 1.260:-

LÖPANDE START PRIS 2.995:-

FÖRSTA START 6/9 PRIS 1.825:-

Boka din kurs på
folkuniversitetet.se
/umea

Kunskap förändrar.
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START 8/11 PRIS 1.260:-

FÖRSTA START 7/9 PRIS FRÅN 895:-

START 6/10 PRIS 1.299:-

11/11 PRIS 695:-

FOTO: MARKUS GÅRDER

Det är kärlek vid
första ögonkastet när
Lina och Amina möts.
Men vad gör man när
man håller en annans
liv i sina händer?
En romantisk komedi
om asylrätt och
lesbisk kärlek.

Drömjobbet,
drömtjejen
och drömmen
om ett annat liv

Lina och Amina. Två personer i en bar och kärlek vid första
ögonkastet. Det sa bara klick. Men dagen efter den första
natten tillsammans ses de igen i en helt annan situation.
Lina är handläggare på Migrationsverket och Amina
är asylsökande. Nu sitter de mittemot varandra vid ett
skrivbord där Aminas öde kommer att avgöras. Straighta
besked är en romantisk komedi med en allvarlig botten av
Björn Elgred.
– I grund och botten är det en kärlekshistoria som
ställer frågan: Vad är man beredd att göra för en annan
människa på riktigt? säger han.
Regissören Anna Novovic beskriver sig själv som en
”rom-com-junkie” som älskar filmer som Fyra bröllop och
en begravning.
– Berättelseformen gör att man blir så engagerad, det
finns en värme och lätthet och det är spännande hela
tiden, säger hon.
I rollerna som Amina och Lina ser vi Sandra Medina
och Karin Bengtsson. Sandra Medina är skådespelare och
dansare som de senaste åren varvat mellan produktioner

på Unga Klara, Stockholms stadsteater, Lumor teater
och egna Bastardproduktion. Karin Bengtsson har
de senaste åren spelat på Dramaten, Turteatern och
Orionteatern. De två spelar ett omaka par där en vill
rädda världen och den andra har sett världen. En av dem
har lovat att aldrig bryta en regel medan den andra inte
har sett någon annan utväg. Vad händer om man följer
sitt hjärta och struntar i allt annat?
Ett flertal roller, bland dem barägaren Tuborg,
alfahannen Sonny och presentshopsägarinnan Deniz
spelas av Sofia Bach och Mitja Sirén. Sofia Bach är
bekant från mängder av film- och tv-sammanhang som
Äkta människor, Parlamentet, Maria Lang och All Inclusive
men känner sig mest hemma på scenen där hon bland
annat spelat på Riksteatern och på flera privatteatrar.
Umeåpubliken såg finländske skådespelaren Mitja Sirén
i Noréns Episod 2018. Hans hemmascen är Svenska
teatern i Helsingfors som samarbetar med Riksteatern
och Västmanlands Teater i denna uppsättning.

Panelsamtal
med Svenska
Kyrkan Umeå
Efter föreställningen
blir det panelsamtal
i Vävenfoajén om
HBTQ- och asylfrågor
tillsammans med
Svenska Kyrkan Umeå.
– Utifrån vilka kriterier
prövas asylärenden?
Hur bevisar du
en ”genuin” tro
eller sexualitet
som du riskerar att
förföljas för? Vem är
kvalificerad att fatta
besluten som avgör
människors framtid?

TEATER STRAIGHTA BESKED VÄVENSCENEN 14 NOVEMBER
När: 14 november kl 15.00 Var: Vävenscenen Längd: 1 tim 50 min inkl paus Biljettpris: 190 kr, Scenpass 150 kr, stud 170 kr, ungd 95 kr Biljetter: från 13 september
Biljettcentrum.com Manus: Björn Elgerd Regi: Anna Novovic Scenografi/kostym: Marcus Olson Medverkande: Sofia Bach, Karin Bengtsson, Sandra Medina,
Mitja Sirén Produktion: Riksteatern, Västmanlands Teater, Svenska Teatern i Helsingfors Arrangör: Umeå Teaterförening, Svenska kyrkan Umeå
Rajden
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FOTO: KLARA G

Claes Månsson och Ola Hedén
spelar far och son i en nyskriven
komedi fylld av missförstånd
och dråpliga förvecklingar.
En berättelse om föräldraskap,
villkorslös kärlek och försoning.

Komiska
förvecklingar
med familjär twist
Einar Persson, pensionerad postmästare och änkeman, har
uppfostrat sonen Göran ensam. Göran har hunnit bli 45 år
gammal, men bor fortfarande hemma hos pappa.
Och det trivs han bra med.
Nu är det lördag. Och på lördagar gör far och son alltid
samma sak, vecka efter vecka. De äter lunch, dricker kaffe,
spelar schack och ser på film. I den ordningen. Men vad
är det med Einar? Varför går han plötsligt omkring och ler
löjligt, är otrevlig och glömmer bort viktiga saker? Och
varför står en flaska champagne på kylning? De dricker ju
aldrig champagne… För att inte tala om mysteriet kring
Anna, Eva, Karin och Simon, vilka är de? Och Göran, varför
flyttar han inte hemifrån, han är ju trots allt över 40?
I denna nyskrivna förväxlingskomedi varvas vita
lögner och förvecklingar om vartannat. En inkompetent

Men vad är det
med Einar?
Varför går han
plötsligt omkring
och ler löjligt,
är otrevlig och
glömmer bort
viktiga saker?

granne, en nedsutten soffa från 80-talet, Ravelli under
VM-sommaren 1994 och Pär Lagerkvist kokas ihop till en
soppa som doftar vemod, kärlek och försoning. Låter det
krångligt? Det är det. För hur lämnar man sin gamla far
utan att han blir förkrossad? Och hur säger man till sin
medelålders pojk att det faktiskt är dags att flytta?
Sådan far är ett samarbete mellan Riksteatern och
Teater Allan, med urpremiär hösten 2021. I rollen som
pappa Einar ser vi mästaren av komedi, Claes Månsson.
Sedan 1985 tillhör han Dramatens ensemble och har
medverkat i en rad teaterföreställningar, filmer och
tv-produktioner. Månsson fick sitt genombrott för
den stora publiken som medlem i Lorrygänget. Sonen
Göran spelas av Ola Hedén, känd från bland annat
Riksteatersuccén Alla heter Allan.

TEATER SÅDAN FAR ERSBODA FOLKETS HUS 18 NOVEMBER
När: 18 november kl 19.00 Var: Ersboda Folkets Hus Längd: 2 tim 20 min inkl paus Biljettpris: 190 kr, Scenpass/medl 150 kr, stud 170 kr, ungd 95 kr
Biljetter: från 13 sept Biljettcentrum.com Manus: Ola Hedén Regi: Ulf Dohlsten Scenografi/kostym: Malin Beckius Medverkande: Claes Månsson,
Ola Hedén Produktion: Riksteatern, Teater Allan Arrangör: Umeå Teaterförening, Ersboda Folkets Hus, ABF, PRO Ersboda
Rajden
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19 JUNI 2021 – 10 APR 2022

16 OKT 2021 – 06 MARS 2022

”SALT” INGÅR
I EN SERIE
I HÖST SOM PÅ
OLIKA VIS BERÖR
KOLONIALISMEN
OCH DESS
KONSEKVENSER
IDAG.

FOTO: RICHARD DAVENPORT

Judith Kiros – ”Tidens länkar”
Föreläsning Väven 9/10

Hyllad brittisk
scenkonstnär undersöker
kolonialismens historia
Hon ger sig av med ett
lastfartyg över Atlanten.
Samma rutt som hennes förfäder
färdades efter att de sålts som
slavar. I ”Salt” utforskar Selina
Thompson den transatlantiska
slavhandeln.
Om hon somnar flyger kroppen iväg över rummet när de
atlantiska stormarna river tag i lastfartyget. Hon befinner
sig under däck, i lastutrymmet, dit solen inte når. I januari
2016 steg Selina Thompson ombord på ett fartyg för att
resa längs den transatlantiska handelstriangeln där slavar
köptes upp i Afrika för att användas som arbetskraft på
plantager i Amerika. Skeppen förde sedan råvaror tillbaka
till europeiska industrier vars produkter användes för
att köpa upp fler slavar. Sammanlagt beräknas runt
12 miljoner slavar ha förts över Atlanten från 1500-talet
till 1800-talet.
Selina Thompson reser från London till Ghana,
vidare till Jamaica och tillbaka till London igen. Tre
veckor där hennes kropp och psyke återupplever den
rutt hennes förfäder tvingades åka.

– Jag ville att verket skulle kännas väldigt fysiskt, för att
vara ute på havet är en väldigt fysisk upplevelse, säger hon.
I Salt står hon ensam på scenen med en hacka i handen
tillsammans med stora saltblock som gradvis blir allt mer
finfördelade under föreställningens gång.
Selina Thompsson är en svart scenkonstnär från
Birmingham vars förfäder såldes från Ghana. Den fråga
hon ställer i verket är hur slaveriets historia påverkar oss
idag? Eller som Thompson frågar sig i Salt: Hur är det
möjligt att den sorg som slaveriet orsakar kan samexistera
med en värld där det finns sådant som postkontor?
– För mig var det ett projekt som uppstod ur en stark
sorg och en medvetenhet om hur närvarande slavhistorien
är och hur dåliga vi är på att prata om den och tänka på
den.
För att fördjupa sin förståelse utsätter hon sig som
scenkonstnär för sammanhang som är centrala för det hon
utforskar. Undersökningen inför Salt innefattade också
den samtida rasismen och det beroendeförhållande hon
som oerfaren sjöfarare hade till fraktfartygets besättning.
Salt har turnerat över hela världen och fått en rad prestige
fyllda priser, däribland The Stage Edinburgh Award vid
den skotska scenkonstfestivalen.

Minnesdagen för transatlantiska
slavhandelns avskaffande		
i Sverige uppmärksammas genom
en föreläsning om Octavia E.
Butlers SciFi-roman ”Tidens
länkar”. Judith Kiros har skrivit
förord till Butlers moderna
klassiker som handlar om Dana,
en ung afrikan-amerikansk
författare som plötsligt finner
sig själv förflyttad mellan sitt
hem i Los Angeles, 1976, och
en bomullsplantage i Maryland
innan inbördeskriget.
”BLKDOG”
– Dans från London
Föreställning Norrlandsoperan
22–23/10
Botis Seva leker med fördomar
om svarta män och streetdans.
Här berättas också om hjälplös
heten och rädslan som gör
sårbara unga män till översittare
och offer. Läs mer på sidan 21.
Hanna Wallensteen
– Minoritetsstress
Föreläsning Väven 10/11
Psykologen Hanna Wallensteen
har specialiserat sig på minori
tetsstress. Det kan handla om
oro att utsättas för exempelvis
rasism men också om stressen att
försöka anpassa sig för att få höra
till eller motbevisa stereotyper.
Selina Thompson
– om att gestalta sin historia
Workshop
Ersboda Folkets Hus 21/11
För den som vill inspireras och
ta det egna berättandet till en 		
ny nivå.

Serien är ett samarbete
mellan bl a Rättighetscentrum
Västerbotten, Sensus,
Stadsbiblioteket,
Norrlandsoperan, ABF
och Umeå Teaterförening.
För fler programpunkter
och annan information
se Umeateaterforening.se
Med reservation för ändringar.

Föreställningen spelas på engelska och textas till svenska.

TEATER SALT VÄVENSCENEN 20 NOVEMBER
När: 20 november kl 16.00 Var: Vävenscenen Längd: 75 min Biljettpris: 190 kr, Scenpass/stud 150 kr, ungd 95 kr Biljetter: från 13 september Biljettcentrum.com
Av och med: Selina Thompson Regi: Dawn Walt Kostym/scenografi: Katherina Radeva Musik: Sleepdog Produktion: Riksteatern
Arrangör: Umeå Teaterförening, ABF, Stadsbiblioteket, Rättighetscentrum
Rajden
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FOTO: MATS BÄCKER

Engelkes och Södergård
i varieté om y-kromosomer
och dragkings

Livsbejakande dansföreställning om att förlora sig själv och uppgå i något större.
Charlotte Engelkes möter Sofia Södergård i en varieté som blandar standup, opera,
koreografi, musik, komik och dramatik. Och utforskar benmärgstransplantationer,
könsidentiteter och var det egna jaget tar slut.
Vad är ett jag? Scenkonstnären, regissören och perfor
manceartisten Charlotte Engelkes genomgår 2019 en
benmärgstransplantation som räddar hennes liv. Hennes
eget immunsystem måste dö och den okände donatorns
stamceller ta över. Det enda hon vet om donatorn är att
det är en man på 23 år som inte är från Sverige. Hon får en
ny blodgrupp och, trots att hon fortfarande är kvinna, har
hon nu en y-kromosom. Som transplanterad, omplante
rad, fyller hon två år i år. Hon ser transplantationen som
en kärlekshandling från båda håll. En donator som ger av
sig själv, en mottagare som uppfylls av den andre.
Detta utforskar hon tillsammans med dansaren,
skådespelaren, koreografen och dj:n Sofia Södergård,
också känd som dragkingen Qarl Qunt och bekant från
soloföreställningen Slick. Sofia Södergård är uppvuxen
i Sundsvall och utbildad i allt från balett till olika street
dansstilar i New York, på Balettakademin i Stockholm
och på Stockholms dramatiska högskola. Hon är en av
grundarna till danskompaniet P*fect som bland mycket
annat varit förband till Lady Gaga. De senaste åren har hon
koreograferat såväl systrarna Kronlöfs De redan frälsta,
Farnaz Arbabis Angels in America på Dramaten och Cabaret
på Norges nationalscen.
Charlotte Engelkes och Sofia Södergård, som båda
har flyttat fram positionerna kring synen på normer

”Det enda hon
vet om donatorn
är att det är en
man på 23 år
som inte är
från Sverige.
Hon får en ny
blodgrupp och,
trots att hon
fortfarande
är kvinna,
har hon nu en
y-kromosom.”

och identitet i svensk scenkonst, har länge sökt efter
en möjlighet till samarbete. I duetten Transplantation
möts en kvinna med en y-kromosom och en med en
dragking-identitet.
Det är en varieté om livsviktiga frågor som: Var tar jag
slut och var börjar den andra? Hur kan vi förstå att alla
människor hör ihop? Som träden som är sammanlänkade
av samtal mellan trädkronor och svamparnas mycel.
Charlotte Engelkes och Sofia Södergård satsar på poesi,
synkroniserad duett, livsbejakande humor, berättelsen
om Tristan och Isolde och lite Wagner. Mitt emellan
rädsla och kärlek.
Transplantation är en samproduktion med
Norrlandsoperan där scenografi, rekvisita och kostym har
tillverkats av Norrlandsoperans ateljéer och verkstäder.
Musiken i föreställningen består av specialskriven musik av
Willi Bopp och av klassisk musik, med populära referenser
i ett överhängande komponerat ljudcollage. Musikstycken
ur operan Tristan och Isolde av Richard Wagner, är inspelad
av och med Norrlandsoperans symfoniorkester. Dirigent
och arrangemang: David Björkman. Kostymdesign Anna
Ardelius och scen- och ljusdesign Karl Svensson.
Premiärmingel från kl 18.00 och introduktion kl 18.30, i Bistron
19 november. Introduktion före och publiksamtal efter före
ställningen i Bistron 20 november.

DANS TRANSPLANTATION NORRLANDSOPERAN 19–20 NOVEMBER
När: 19 nov kl 19.00 & 20 nov kl 15.00 Var: Black Box Längd: ca 70 min Biljettpris: 210 kr, Scenpass 170 kr, pens 185 kr, stud/19-26 år 130 kr, ungd 60 kr
Biljetter: Norrlandsoperan.se & Biljettcentrum.com Regi/koncept: Charlotte Engelkes Koreografi: Sofia Södergård Medverkande: Charlotte Engelkes,
Sofia Södergård Produktion: Charlotte Engelkes, Norrlandsoperan Arrangör: Norrlandsoperan i samarbete med Umeå Teaterförening
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Med 1800-talets Frankrike som skådeplats berättar Les
Misérables en fängslande historia om krossade drömmar
och olycklig kärlek, passion, offer och försoning – en tidlös
saga om den mänskliga själens odödlighet. Hugh Jackman
spelar ex-fången Jean Valjean, jagad sedan årtionden av
den hänsynslösa polismannen Javert efter att en gång ha
brutit mot sin villkorliga frigivning. När Valjean går med
på att ta hand om fabriksarbetaren Fantines unga dotter,
Cosette, förändras deras liv för alltid.
Kvällen inleds med en gemensam sånguppvärmning,
där sångglädje och avslappning står i fokus. Sing Alongen
är en programpunkt under Umeå Europeiska Filmfestival.
För att se filmer under festivalen krävs medlemskap.
Du får ditt medlemskort gratis första gången du köper
eller hämtar ut en biljett.

Sing Alongen har
blivit en tradition på
Umeå Europeiska
Filmfestival. Inför förra
årets festival utsågs
den Oscarsbelönade
filmatiseringen av
Les Misérables genom
en digital omröstning.
Nu kan vi äntligen
genomföra den.
Smäktande ballader,
mäktiga körsånger
och komiska
berättarnummer
bara väntar på att
sjungas med till
i detta maffiga
musikalepos.

FOTO: UNIVERSAL/UIP

Sjung med
på Umeå
Europeiska
Filmfestival

Filmen spelas på engelska med engelsk text.

MUSIKALFILM UEFF: SINGALONG – LES MISÉRABLES VÄVENSCENEN 25 NOVEMBER
När: 25 november kl 18.30 Var: Vävenscenen Längd: ca 3 tim 20 min inkl paus Biljettpris: 120 kr, Scenpass 100 kr Biljetter: från 13 september, folketsbioumea.se
Regi: Tom Hooper Arrangör: Umeå Europeiska Filmfestival, Umeå Teaterförening

RENHORNENS

JUBILEUMSKONSERT NR 60

AULA NORDICA

60
ÅR

20 NOVEMBER
KL14.00 & KL17.00 • AULA NORDICA

BILJETTER VIA BILJETTCENTRUM
renhornen.com • facebook.com/renhornen • youtube.com/renhornen

24-28
NOVEMBER
2021
UEFF.SE
Följ oss på:
Facebook: Umeå Europeiska Filmfestival
Instagram: @umefilmfestival
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För nästan fem år sedan bjöds Umeåpubliken
på en innerlig och lekfull danskonsert utifrån
Bachs ”Goldberg Variations”. Nu väntar
”Partita no. 2 – sei solo”, med fem utvalda
dansare och en av samtidens främsta violinister.
I Partita no. 2 – sei solo får vi ta del av koreografen Örjan
Anderssons särskilda förmåga att göra dans och musik
till en gemensam kropp. Vi möter den solitära människan.
Avskalad och utelämnad. Hennes öde vävs samman med
violinisten Jonathan Mortons tolkning av Bachs vemodiga
solostycke Partita no. 2. Tillsammans med ljudkonstnären
B J Nilsens inspelningar från ett nedstängt Amsterdam
växer ett sublimt landskap fram. Vi rör oss, i hisnande
hastighet, från det nära och intima till det svindlande högt
belägna. En auditiv mental resa mellan nuet och det sedan
urminnes tider försvunna.
Partita no. 2 – sei solo är ett samarbete mellan violinisten
Jonathan Morton från Scottish Ensemble i Glasgow och
en av Sveriges främsta koreografer, Örjan Andersson.
Verket är det senaste resultatet i ett pågående samarbete
mellan Andersson Dance och Scottish Ensemble som
tidigare presenterat Goldberg Variations – Ternary patterns for
insomnia (2015) och Prelude – Skydiving from a dream (2019).

FOTO: CHRISANDER BRUN

Lustfyllt och hisnande.
Och så J S Bach.

Introduktion kl 18.30 i Bistron.
Samproduktion Andersson Dance, Scottish Ensemble,
Dansens Hus & Norrlandsoperan.
Presenteras genom Dansnät Sverige med stöd av Kulturrådet.

DANS/MUSIK PARTITA NO. 2 – SEI SOLO NORRLANDSOPERAN 1 DECEMBER
När: 1 december kl 19.00 Var: Black Box Längd: ca 1 tim Biljettpris: 210 kr, Scenpass 170 kr, pens 185 kr, stud/19-26 år 130 kr, ungd 60 kr Biljetter: Norrlandsoperan.se,
Biljettcentrum.com Koreografi: Örjan Andersson Violinist: Jonathan Morton Musik: J S Bach Ljuddesign: B J Nilsen Medverkande: Ashley Wright, Jim De Block,
Takuya Fujisawa, Johanna Wernmo, Emilia Fridholm Arrangör: Norrlandsoperan i samarbete med Umeå Teaterförening

Rödsvart
helkväll med
Franska Trion
Juligt och stökigt, med glögg och
upp- och nedvända julgranar i taket.
2019 blev julfesten en succé och
nu återvänder Franska Trion, som
golvade Studion, för en rödsvart
helkväll fullspäckad med innehåll.

FOTO: SAMUEL PETERSON

PRESSKLIPP

”en fantastisk musikalisk
kväll med bra ljud, snygg
ljussättning och ett gung
som fortfarande sitter i.”
Betyg: 5 av 5.
VK

”Jösses vilka skickliga
musiker, en ren fröjd!”
VK

Körsång, förband, rimstuga och såklart Franska Trion.
En efter en avlöste smällkaramellerna varandra sist
vi hade julfest. Studion gungade under snurrande
julgranar och baren doftade av glögg och pepparkakor.
En ny jultradition var född! Vi vände varenda sten för
att hitta ett sätt att genomföra julfesten i fjol utan att
lyckas. Därför är det med stor glädje och viss lättnad
som vi nu kan presentera den på nytt i december. I årets
upplaga är Franska Trion, som bländade såväl recen
senter som publik med sitt framträdande, återigen
stjärnan på granens topp. Räkna med fler juliga och
brokiga pynt denna rödsvarta helkväll, som presenteras
en efter en under hösten.
Franska Trion har sedan starten 2002 kommit att
bli ett kultförklarat band på den svenska musikscenen.
Stilen är svår att beskriva men lätt att tycka om.
Någon slags jazzrockblues som inte riktigt passar in
i något fack men hör hemma överallt. Frontfiguren
Matti Ollikainens innerliga och helt oförställda
röst driver fram texter om sorg, extas, mörker och
komik, där det banala och allvarliga blir lika angeläget.
Rytmerna och rimmen forsar fram och exploderar
i liveframträdandena som trion länge uppmärksammats
för.
På Studion varvas nya låtar med favoriter från grup
pens magiska julskiva Våra mest älskade julsånger och
ingen kommer att kunna motstå att vaggas in i trions
rödsvarta julstämning.

MUSIK JULFEST MED FRANSKA TRION STUDION 11 DECEMBER
När: 11 december, dörrar öppnar kl 19.30 Var: Studion, Umeå Folkets Hus Längd: Helkväll inpå småtimmarna Biljettpris: 295 kr, Scenpass/medlem Humlan 195 kr
Biljetter: från 13 september, Biljettcentrum.com, 0771-47 70 70 Medverkande: Franska Trion och mycket mer Produktion: Headstomp Productions
Arrangör: Kulturföreningen Humlan, Umeå Teaterförening, Norrlandsoperan
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Episk lilleputtföreställning
på stor scen
Dansande fingrar, miniatyrteater, filminspelning och
filmvisning i ett. Bakom kulisserna och framför på en
gång. Det är inte helt enkelt att sätta en etikett på den
drömska värld som Michèle Anne De Mey, Jaco Van
Dormael och belgiska Kiss & Cry Collective bygger upp
på scenen.
– Det är filmkonst, men inte bio. Det är dans, men bara
med händerna. Det är verkligen lustigt att, vid 60 års
ålder, bli inkompetent och göra något nytt, säger film
regissören Jaco van Dormael i en intervju i The Guardian.
Jaco Van Dormael och koreografen Michèle Anne
De Mey ligger bakom idén till Cold Blood. Hon dansade
tidigare i Anna Theresa de Keersmaekers kompani Rosas.
De båda är ett par, både i livet och i arbetet.
I Cold Blood utmanade de sig själva genom att göra en
långfilm på ett köksbord med en ensemble med dansande
händer. Men till skillnad från en vanlig film där manuset
är klart innan man börjar filma skrevs manuset nu i
slutet, efter att alla i ensemblen kommit med förslag och
tillsammans experimenterat genom improvisation
– Så ja, det är bio men det är också mycket mer. Det
är dans, men det är också mer än dans. Det är som en
pop-up-film där kameran filmar saker som är för små för

PRESSKLIPP
”Det mirakulösa med
Cold Blood är det
fjäderlätta djupet,
kvickheten och
melankolin.”
THE GUARDIAN

Fingerborgssteppande
händer i en historia om
döden som hyllar livet.
En hypnotiserande hybrid
av dans, film och figurteater
med udda humor. Belgiska
gästspelet ”Cold Blood”
bygger sin egen oemot
ståndliga miniatyrvärld.
att ses med blotta ögat och ögat ser det kameran inte kan
fånga, säger Jaco van Dormael och Michèle Anne de Mey.
Handlingen är inspirerad av André Franquins seriealbum
Idées noires som handlar om dumma sätt att dö på. Där
kan till synes vardagliga händelser få fatala följder, som
en bh-knäppning eller en tur till biltvätten. Genom sju
oväntade dödsfall – mekaniska, organiska, nattliga, tysta,
erotiska – får vi också möta de sju liv som föregick det där
sista oväntade dödsögonblicket.
Det där sista ögonblicket som kommer utan att livet
hinner passera revy. När man minst anar det, i ett flygplan
eller i en dimmig skog ... Men det är ingen makaber
dödsdans som väntar publiken. I stället är det en hyllning
till livet, till sinnena, till kärleken, till de sista ögonblicken
av ljus och den sista överraskande bilden. När döden
kommer är det absurt, trivialt och ibland komiskt.
Musiken i föreställningen är komponerad av Georg
Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Arvo Pärt, Michael
Koenig Gottfried, John Cage, Carlos Paredes, Tjajkovskij,
Jacque Prévert, Ligeti, Henryk Górecki och George
Gershwin.
Föreställningen den 10 december spelas på engelska,		

DANS/FILM/TEATER COLD BLOOD IDUN 9, 10, 11 DECEMBER
När: 9, 10 dec kl 19.00, 11 dec kl 16.00 Var: Idun, Umeå Folkets Hus Längd: ca 75 min Biljettpris: 290 kr, Scenpass 230 kr, stud 180 kr, pens 260 kr, ungd 60 kr
Biljetter: Biljettcentrum.com, Norrlandsoperan.se Av och med: Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael, Kiss & Cry Collective
Medverkande: 9 dansare/artister Produktion: Hélène Dubois/Astragales ASBL Arrangör: Norrlandsoperan, Umeå Teaterförening
Rajden
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BIJETTSLÄPP
1 SEPT!

BERÄTTARFESTIVALEN

BILJETTER
UTE NU!

18 - 24 OKTOBER

Berättarkraft och lyssnarglädje! Möt bl a STINA WOLLTER,
SIMON MARAINEN, IIRIS VILJANEN, FRIDA SELANDER,
SKELLEFTEPOP, MIKAEL NIEMI mfl + berättarsoppor,
festivalklubb, konstnärliga samtal, barnföreställningar,
berättarteater och mycket annat.
LÄS HELA PROGRAMMET: BERATTARFESTIVALEN.SE
BERÄTTARFESTIVALEN I SKLLEFTEÅ ARRANGERAS AV
NORDISKT BERÄTTARCENTRUM, EN DEL AV VÄSTERBOTTENSTEATERN.
I SAMVERKAN MED EN MÄNGD LOKALA ARRANGÖRER.

MUSIKANTERNAS
UTTÅG
FRITT EFTER P O ENQUISTS ROMAN

VÄRLDSPREMIÄR
I NYBYGGDA
SARA KULTURHUS
17 NOVEMBER!

BILJETTER
UTE NU!

NYPREMIÄR 8 SEPTEMBER
I SARA KULTURHUS

LIFSENS
ROT

VÄRLDSPREMIÄR 17 NOVEMBER 2021!
VÄSTERBOTTENSTEATERN I SARA KULTURHUS.
ORD.PRIS: 350 KR, UNGDOM/STUD: 195 KR
2 TIM 30 MIN INKL PAUS.

THE WOOD HOTEL

SE TEATER I SARA KULTURHUS, ÄT GOTT OCH SOV
SKÖNT I ETT AV VÄRLDENS HÖGSTA TRÄHOTELL!
BOKA DIN NATT PÅ THE WOOD HOTELL VIA ELITE.SE

Bild: White Arkitekter

SPELAS HÖSTEN 2021, VÄSTERBOTTENSTEATERN I
SARA KULTURHUS. ON 8/9, TO 9/9, FR 10/9, FR 17/9,
LÖ 18/9, FR 1/10, LÖ 2/10, FR 22/10. ORD PRIS: 295 KR.
UNGDOM/STUD: 180 KR. WWW.TICKSTER.COM
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WWW.VASTERBOTTENSTEATERN.SE
UMEÅ BILJETTCENTRUM TEL 090-13 31 80
WWW.BILJETTCENTRUM.COM
SKELLEFTEÅ SKELLEFTEÅ TURISTCENTER
TEL 0910-45 25 15, WWW.TICKSTER.COM

www.sarakulturhus.se

PRESSKLIPP
”Det är så skickligt utfört
att det inte längre handlar
om prestation, det är
någon form av poesi.”
DANSTIDNINGEN

Cirkus
i världsklass
med nyskriven
livemusik

”Här ställs man inför
människokroppens
skönhet och fantastiska
förmågor, men också
inför en annorlunda
sorts konstverk, där såväl
föremål som människor
och situationer hela tiden
avlockas lite mer än vad vi
visste var möjligt.”
SUNDSVALLS TIDNING

FOTO: SOFIA KALLNER

Nystartade svenska kompaniet Face
First Company imponerar stort med
sin bländande föreställning ”Outlines”.
Med hisnande akrobatik, jonglering,
balans och sina egna kroppar tänjer
de på gränserna till det vi trodde var
fysiskt möjligt. På scen ser vi bland
andra Umeåbördiga Oscar Karlsson
och musikern Mikaela Hansson.

Outlines tar avstamp i periferin av vårt medvetande.
43 procent av våra dagliga beteenden styrs omedvetet
och av vana, formade under uppväxten och utifrån våra
tidigare erfarenheter. Hur gestaltar sig det faktumet
i cirkusmanegen? Gömmer sig vanorna backstage eller
står de mitt i strålkastarljuset?
I föreställningen utforskar de fem akrobaterna i Face
First Company både våra vanor och ovanor för att försöka
synliggöra deras konturer. Med rasande skicklighet kastar
de sig handlöst ut i det okända för att spränga gränser
och bryta invanda mönster. Det är ett humoristiskt och
andlöst vackert allkonstverk som sprakar av kreativitet.
Face First Company består av en ensemble med Oscar
Karlsson (uppvuxen i Umeå), Manda Rydman, Anton
Graaf, Sarah Lett och Gustaf Rosell. Tillsammans har
de ett antal år bakom sig som cirkusartister och med en
samlad erfarenhet från prestigefyllda kompanier som
Cirque du Soleil, 7Fingers, Cirque Eloize och Cirkus
Cirkör. Nycirkusgruppen startades utifrån en gemensam
vilja att skapa en plattform där individens kreativitet och
förmåga får ta plats – ett utrymme där varje kropp kan
skapa fritt och utveckla sin speciella egenart.
Musiken är skriven av Umeåbördiga musikern Mikaela
Hansson som jobbat med artister som Fever Ray, Seinabo
Sey, Markus Krunegård och Lykke Li. Hansson spelar
också live under föreställningen.
Hannele Philipson, som jobbat med bland andra
Stockholm Stadsteater och Norrlandsoperan står för
scenografi och ljusdesign.

NYCIRKUS OUTLINES VÄVENSCENEN 17–18 DECEMBER
När: 17 dec kl 19.00, 18 dec kl 16.00 Var: Vävenscenen Längd: ca 2 tim inkl paus Biljettpris: 295 kr, Scenpass/stud 255 kr, ungd 175 kr Biljetter: från 13 sept
Biljettcentrum.com Regissör: Philipp Boë Musik: Mikaela Hansson Medverkande: Anton Graaf, Sarah Lett, Manda Rydman, Oscar Karlsson, Gustaf Rosell,
Mikaela Hansson Produktion: Face First Arrangör: Umeå Teaterförening, Studieförbundet Bilda
Rajden
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Upplev hösten i Väven
Mörka kvällar, klar luft och livearrangemang.
Som vi har längtat!
Kom in och upplev hösten hos oss. Ta del av
musik, teater, författarbesök, njut av en bok
eller bara strosa runt.
Välkommen!

www.vaven.se
@programivaven
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Sällskapsresa
till Golgata
Du har väl med dig dom fyra p:na? Pass,
pesetas, p-piller, piljetter. Och prit! För nu åker
vi på årets stora charter-resa: Jesu avrättning!
Resan där vi sätter fest i korsfästelse. Just nu
kan man boka billiga flygresor all inclusive.
Missa inte denna historiska händelse som
folk kommer att prata om i åratal!

ILLUSTRATION: HUGO SUNDKVIST

Sedan 1955 har svenskar kunnat åka på charter. Det sägs
att vi inte reser till någonting, utan från någonting. Väldigt
löst baserat på Sällskapsresan och korsfästelsen av Jesus
skapar Skuggteatern i Sällskapsresa till Golgata ett scen
konstverk utifrån en samtid där upplevelseturismen och
reality-tvn växer sig allt extremare. I föreställningen åker
du i publiken på turism-charter till Jerusalem och resans
grisfest är korsfästelsen av Jesus. Du får en reseupplevelse
kantad av det mest extrema, det mest genuina och det
där super-unika tillfället man sen kan återberätta för
släkt, vänner och barnbarn. Unikt är det i ordets rätta
bemärkelse då ingen föreställning kommer bli den andra
lik. Med ena benet i manus och det andra i kaos släpps
skådespelarna fria att ändra i scenerna efter eget tycke
och smak. Leve manuset och leve improvisationen!

TEATER SÄLLSKAPSRESA TILL GOLGATA KULTURHUSET KLOSSEN 29 JANUARI–11 FEBRUARI 2022
När: 29 jan, 1–4, 7–11 feb Var: Kulturhuset Klossen, Ålidhem Längd: ca 90 min Biljettpris: 180 kr, scenpass/orik/stud/pens 120 kr Biljetter: från 27 oktober
Biljettcentrum.com Manus/regi: Emil Nilsson-Mäki Scenografi/kostym: Frida Allberg Medverkande: Karin Malmberg, Magnus Nilsson-Mäki, Love Ersare
Produktion: Skuggteatern Arrangör: Skuggteatern, Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP

(...)Skuggteatern fortsätter
ställa sig i tidens frontlinje,
med fortsatt expansion
av möjliga spelformer för
scenupplevelser"

ILLUSTRATION: FRIDA ALLBERG

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Rit är inte en föreställ
ning. Det är en seans. Det
är ett experiment. Det är
en ritual. Publiken deltar
med hjälp av tarotkort,
ouijabräde och andra
rituella element för att
ta kontakt med spelplat
sens gömda historia.

Vara

När Hamlets Mamma sa att hon inte
ville vara gift med hennes Pappa längre
så dog han. Eller, han är inte död, han
har bara flyttat. Men den Pappa Hamlet
minns finns inte längre. Han är en annan
nu. Ett spöke. Dessutom har Mamma
träffat en ny, en Claudius. Hamlet är fullständigt övertygad om att
Claudius är skyldig till uppbrottet mellan Mamma och Pappa. Dessutom
har hon bevis och ska avslöja allt så Mamma och Pappa kan bli tillsam
mans igen. Så Pappa kan bli sådär levande han en gång var. För det är så
det funkar. Eller? Vara är en föreställning med humor och fantasi där
publiken får följa Hamlets sorg och frustration under den första tiden
i hennes föräldrars skilsmässa. Publiken får se henne försöka ta makten
över en situation som vuxenvärlden försatt henne i. De har helt ändrar
scenen för hela hennes liv. Allt Hamlet vill är att det ska bli som förut,
att alla ska sluta tycka synd om henne och att bara få vara …

INFO, TID OCH SPELPLATS: SE SKUGGTEATERN.COM OCH TEATERNS SOCIALA MEDIER
Rajden
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FOTO: ELIN BERGE

Rit

En fantasifull humoristisk
modernisering av Hamlet
för alla över 6 år.
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Från pojkrummet i Umeå
till Dramaten i Stockholm.
Så kan man beskriva William
Spetz resa det senaste
decenniet. I februari är han
aktuell med en ny pjäs
– med urpremiär i Umeå.

William Spetz om
Dramatendebuten
Redan som 12-åring började William Spetz blogga på
VK.se. Som 15-åring var han en av de första svenskarna
att bli stor på Youtube. Men publik var fortfarande något
abstrakt.
– Jag höll på med Youtube i fem år innan det var nån
som ens kommenterade, säger William Spetz.
Han tror att det var bra och ledde till att han kunde
hitta sin egen ton i fred. Som 20-åring var han den yngste
programledaren någonsin i Melodifestivalen. Då hade
han precis gått ut teaterlinjen på Midgårdsskolan i Umeå.
Samma halvår hade han premiär för sin självbiografiska
monolog Mormor, jag vet att du är i himlen men har du tid en
timme? som fick Svenska Dagbladets kritiker att beskriva
honom som ”ett slags underverk”.
– Programlederiet har aldrig varit min passion men
skådespeleri och teater har jag drömt om sedan jag var
fem. Att få stå på Scalateatern och spela ”mormorgrejen”,
det var obeskrivligt.
Sex provföreställningar blev till en tre år lång turné.
I dag är han 25 år och har medverkat i en rad tv-serier
och filmer som Andra åket, Störst av allt, Sune vs Sune och

”Jag höll på med
Youtube i fem
år innan det
var nån som ens
kommenterade”

FOTO: SÖREN VILKS

Solsidan. I år är han aktuell i tv-serien Mäklarna och Felix
Herngrens nya film Dag efter dag.
När Teatersverige i höst öppnar salongerna efter
pandemin står han åter på Dramatens scen där han
debuterade i fjol höst i Liv Strömqvist tänker på sig själv
som får nypremiär i september. Repetitionsprocessen
– i bland med visir och två meters avstånd – var lekfull
och kollektiv.
– Det var skrämmande likt att gå på teaterlinjen på
Midgård på något konstigt sätt.
I höst står han också på scen i Dramatens storsatsning
Yttersta minuten där hela husets ensemble hyllar teater
konsten under en kväll.
Parallellt med Dramatenjobbet börjar han i höst repe
tera sin nya pjäs som har urpremiär i Umeå i februari 2022.
Allt är ännu ganska hemligt, men med sig på scen har
han Sven Björklund, bekant från bland annat Klungan.
Spelplatsen är ett undersökningsrum på en vårdcentral.
– Det är som slussar som vi alla passerar i livet. Det är
nåt känsligt med att vara i det där rummet och lämna
över sig själv till någon som är en komplett främling.
Rajden
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fakta
En plats för avkoppling
och fantasi
och uppkoppling
SPRakCafe Forfattarbesok
tidningar biblioteksbuss
SAngstund fOr barn
demokrati bokprat

Du är varmt välkommen till biblioteket! Här du kan söka
information, besöka kulturevenemang, umgås, läsa eller bara vara.

Umeås elva folkbibliotek och biblioteksbussen har både tryckta och
digitala böcker, många andra medier och mycket annat att bjuda
på. Helt gratis!
Med ditt bibliotekskort kan du låna digitala böcker och film eller
läsa tidningar utan att komma till biblioteket. E-biblioteket är öppet
dygnet runt.
Läs mer om hur det går till och om hela vårt utbud på:

www.minabibliotek.se
Välkommen!

Lastips

FoRmverkstad
DIGitalhjalp
Slaktforskning
lana INternet
samhallsinformation
bocker
Sagostund dagstidningar
www.umea.se/bibliotek

Musik
med riktigt
högt i tak.
Varje vecka. Alltid i gudstjänst.
Ibland som välrepeterade mästerverk.
Nästan alltid gratis.
Välkommen till konserter i kyrkan.
www.svenskakyrkan.se/umea/musik
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Ett krig fortsätter att
påverka generation
efter generation.
I dag finns 700 000
ättlingar till de finska
krigsbarnen i Sverige.
Anna Takanen
är en av dem.

80.000 barn flyttades under andra världskriget från
Finland till Sverige.
– Det här är den största barnförflyttningen i världs
historien från ett språkområde till ett annat, säger
skådespelaren, regissören och författaren Anna Takanen.
Hennes pappa Timo var ett av många barn som efter
kriget blev kvar hos sin svenska familj. Undangömd på
vinden fanns breven från hans finska mamma som sak
nade sin son och ville ha honom tillbaka. Anna Takanen
delar sin historia med nära 700 000 ättlingar 
till andra finska krigsbarn. I Sörjen som blev berättar
hon sin familjs historia.
– Jag kommer försöka nysta upp min pappas historia,
min farmors historia och mig själv och hur kriget
fortsätter att påverka generation efter generation.
Sörjen som blev bygger på hennes bok med samma
namn som hon skrev efter att ha satt upp Fosterlandet
på Göteborgs stadsteater 2015. Också den berättade om
finska krigsbarn men var alltför stor för att gå på turné.
Eftersom de finska krigsbarnen kom till hela Sverige
kändes det angeläget att nå ut bredare med berättelsen,

FOTO: KLARA G

Barnen som aldrig
kom hem efter kriget

vilket nu blir verklighet. På scen finns Anna Takanen själv
och en musiker. För regin står Mikaela Hasán, frilans
regissör från Helsingfors. Efter paus håller Anna Takanen
ett samtal med publiken, en möjlighet att dela med sig av
sina egna erfarenheter och bryta tystnaden.
– Vi kan stötta varandra när vi öppnar varandras histo
rier tillsammans. Det är teaterns fenomenala möjlighet
att vi sitter i samma rum i samma ögonblick i detta nu när
det händer. Det är därför jag älskar teater som konstform,
säger Anna Takanen.
Efter paus blir det samtal med Anna.
Föreställningen spelas på svenska.

TEATER SÖRJEN SOM BLEV KLOSSEN/STUDION 13, 14 JANUARI
När/var: 13 jan kl 19.00 Klossen, Ålidhem. 14 jan kl 19.00 Studion, Umeå Folkets Hus Längd: 2 tim 20 min inkl paus och samtal Biljettpris: 190 kr, Scenpass/medlem
150 kr stud 170 kr, ungd 95 kr Biljetter: från 27 okt Biljettcentrum.com Manus: Anna Takanen Regi: Mikaela Hasán Medverkande: Anna Takanen, Harri Kuusijärvi
Produktion: Riksteatern, Östgötateatern, Lilla Teatern i Helsingfors Arrangör: Umeå Teaterförening, Finska Klubben, Svenska kyrkan, Umeå kommun, ABF

Ronny Eriksson är både humorist och humanist. En totalt
orädd berättare med ett stort och bultande hjärta. På sitt
alldeles egna vis uppmärksammar och genomskådar han
orättvisor, maktförhållanden och allmän bullshit.
Tillsammans med vapendragaren och kapellmästare
Benneth Fagerlund har Ronny Eriksson gjort fyra
bejublade turnéer med Riksteatern. De drar alltid fulla
hus. Nu turnerar den omåttligt populära duon med en ny
show, Greatest hittills.
Föreställningen är, precis som det låter, en samling
av det hittills allra bästa. Med sylvass satir, varm humor
och bekymrad ståupp varvas gamla godingar med nytt

FOTO: KLARA G

Musik,
satir och
bekymrad
ståupp
”Greatest hittills” är en
musikalisk helkväll med
Ronny Erikssons bästa
och mest älskade
nummer. En ny show
kryddad med rykande
färska nyheter från
Umeå, landet och
världen.

material. Som alltid blir det aktualiteter, händelser och
reflektioner – lokala och globala.
Folkkäre Ronny Eriksson slog igenom som en av landets
första stå upp-komiker för 30 år sedan. Under hela sin
karriär har han lyckats hålla ett järngrepp om sin publik
och stenkoll på samtiden. Få slår honom i förmågan att
förena humor och glädje med vemod och allvar. Med
skrönor och träffsäkra one-liners kombinerar han folklig
het och intelligens på ett oöverträffat sätt.
Ronny Eriksson är återkommande gäst i Umeå, både
som soloartist och med sitt legendariska folkrockband
Euskefeurat.

SHOW GREATEST HITTLLS IDUN 19 JANUARI
När: 19 januari kl 19.00 Var: Idun, Umeå Folkets Hus Längd: ca 2 tim + ev paus Biljettpris: 295 kr, Scenpass/medl/stud/ungd 250 kr Biljetter: från 27 oktober,
Biljettcentrum.com, 0771-47 70 70 Av och med: Ronny Eriksson, Benneth Fagerlund Produktion: Riksteatern, Satellite Live Arrangör: Umeå Teaterförening, ABF
Rajden
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JULKLAPPSTIPS

KLASSIKA FÖRESTÄLLNINGAR
FÖR HELA FAMILJEN

PIPPI LÅNGSTRUMP

Teater Västernorrland 26 februari lokal meddelas senare

När Pippi Långstrump flyttar in i det öde Villa Villekulla
på Tommy och Annikas gata blir ingenting sig likt igen.
Med sig har hon en häst, en apa och en kappsäck full med
guldpengar. En ny värld öppnar sig för syskonen, där
hästar kan bäras och sockerdricka växer på träd.
Familjeföreställningen om den normbrytande Pippi
Långstrump innehåller musik, akrobatik och en stor
ensemble. Självklart fylld av humor, vänskap och massa
styrka, men också med plats för den ensamhet och
sårbarhet som känns igen från originalet.

BARNEN FRÅN FROSTMOFJÄLLET

BILJETTPRIS: 95–190 KR
BILJETTSLÄPP 29/11

ILLUSTRATION: ALEXANDER JANSSON

Det är 1800-tal och fem föräldralösa syskon står inför
hotet om att auktioneras bort. De bestämmer sig för att
rymma och tillsammans söka en ny familj. En klassisk
berättelse om fattigdom och
om barn på flykt – en tematik
som är lika smärtsamt aktuell
idag. Det blir en spännande
och stämningsfull pjäs med
stor ensemble och nyskriven
musik.

FOTO: MAGNUS STENBERG

Norrbottensteatern 6–7 april Vävenscenen

Jan vaknar upp på Stortorget tidigt en morgon med
ansiktet sönderslaget. Två turister närmar sig honom och
frågar om han är Olof Palme. I förvirringen säger han ja och
ger turisterna en föreläsning om den svenska socialdemo
kratin. Tillsammans med sina vänner försöker han förstå
vad som har hänt.
Med värme och humor berättar Stortorget om andra
generationens chilenare, de som idag är i 40-årsåldern
och har ärvt drömmen om den perfekta socialdemokratin.
Bakom verket står en av Chiles stora internationella
stjärnregissörer- och dramatiker, Guillermo Calderón,
som från sin utsiktsplats i Chile förundrat tittat på Sverige
idag.
På scen ser vi Danilo Bejarano och tre andra
skådespelare.

– Är du Olof Palme?
TEATER STORTORGET VÄVENSCENEN 17 FEBRUARI

När: 17 februari kl 19.00 Var: Vävenscenen Längd: ca 1 tim 50 min inkl paus Biljettpris: 190 kr, Scenpass 150 kr, stud 170 kr, ungd 95 kr
Biljetter: från 27 okt Biljettcentrum.com, 0771-47 70 70 Manus/regi: Guillermo Calderon Medverkande: Danilo Bejarano + 3 skådespelare
Produktion: Riksteatern, Folkteatern Göteborg
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Hur har Sverige förändrats sedan
Palmes dagar? Vilka myter om Sverige
lever kvar? ”Stortorget” är ett absurt
och komiskt drama som med nya
perspektiv granskar vårt svenska
samhälle och dess drömmar.

FOTO: ANDREAS NILSSON

SCENKONST UMEÅ HÖSTEN 2021

BILD: LISALOVE BÄCKMAN

ULLA
BERGQUIST
GÅR I PENSION

TEATERRESA TILL
MUSIKANTERNAS UTTÅG
I SARA KULTURHUS
Följ med till nybyggda Sara kulturhus och se PO Enquists
epos Musikanternas uttåg som en storslagen musikteaterfest
med spektakulära scenlösningar, västerbottniskt berättande
och en 13 personer stark sjungande och musicerande ensem
ble. Västerbottensteaterns storsatsning är två och halv timmar
lång och börjar på lördagarna kl 14.00. Utflykten kommer även
innehålla en visning av kulturhuset och kanske en och annan
överraskning. Det kommer finnas tid för middag. Och för de som
önskar kommer det att erbjudas hotellpaket. Bussen går längs
E4:an från Rundvik i söder till Skellefteå lördagen 11 december
och 18 december. Själva bussresan ingår i biljettpriset.
Mer information om innehåll, tider och priser hittar du
från 15 september på umeateaterforening.se.

Efter 23 år går Umeå Teater
förenings ekonom Ulla
Bergquist i pension. Hon
efterträds av Tarja Lindkvist,
se sid 2. På frågan om vad hon
ska göra nu svarar hon att
hon ska njuta, resa, gå på före
ställningar och annan kultur,
odla och lära sig nya saker.
Hon ser också fram mot att
tillbringa mer tid på landet
utanför Fränsta. Vi tackar vår
Excel- och sifferdrottning
och räknar med att vi ses
i salongerna. Kanske rycker
hon in ibland och hjälper till?

FOTO: JOHN GRIPENHOLM

Britt-Marie var här skulle ha spelats på Idun i maj men pandemin
satte stopp för premiär och vårturné. Men nu är det dags!
I september kan du se denna varma kärlekshistoria med
Marianne Mörck i alla roller i en grannkommun till Umeå.
Föreställningen handlar om hemmafrun Britt-Marie 63 år
som lämnar sitt 40-åriga äktenskap och blir fritidsledare och
fotbollstränare i det lilla samhället Borg.
Hon som hatar fotboll. Föreställningen är baserad på
Fredrik Backmans bok med samma namn.
Info och biljetter: riksteatern.se/forestallningar
18 september kl 19.00 Centrumhuset, Robertsfors
21 september kl 19.00 Oasen, Nordmaling

Kultur-Rajden hösten 2021 årgång 31		
Nästa nummer kommer ut i januari 2022
Om du vill ha tidningen i brevlådan:
Umeå Teaterförening
Kungsgatan 48
903 26 Umeå
tel 090-77 08 70
info@umeateaterforening.se
Boka biljetter här:
biljettcentrum.com
tickster.com
Callcenter 0771-47 70 70
Biljettcentrum Umeå Folkets Hus
boka@biljettcentrum.com
tel 090-13 31 80

HANS-OLA
STENLUND
HYLLAR DANTE
I år är det 700 år sedan
Dante dog (1321), känd för
att ha skrivit ett av världs
historiens främsta verk Den
gudomliga komedin. Håll utkik
efter Hans-Ola Stenlunds
berättarföreställning om
Dante under Italienska
veckan på Väven.

MARIANNE MÖRCK TILL
KRANSKOMMUNERNA

Ansvarig utgivare: Anders Ålander
Projektledare: Eva Lindau
Ekonomi: Ulla Bergquist
Redaktion: Eva Lindau, Stefan Lidström
och Anders Ålander
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Bli medlem!
umeateaterforening.se
KulTur – Ta bussen till och från kulturen.
Umeå Teaterförening i samarbete med Ultra.
tabussen.nu

SAMISKA
VECKAN
2–7 NOVEMBER
När Samiska veckan flyttar
från mars till november så
innebär det att man utöver
ett fullmatat program, äntli
gen kan presentera en samisk
marknad. Den nye festival
chefen Nicklas Danielsen är
nöjd och ser bara fördelar med
säsongsbytet. Utöver marknad
blir det Jojkslam, oförglöm
liga musikupplevelser och SM i
Innebandy där S står för Sápmi.
Dessutom teater, föreläsningar,
utställningar, konferenser,
barnaktiviteter och mycket,
mycket mer.

Med stöd av
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Avs:
Umeå Teaterförening
Kungsgatan 48
903 26 Umeå

Vi dukar upp och du väljer. Det är tanken bakom vår
nya devis »Utvalt Umeå«. På Umeå Teaterförening letar
vi hela tiden efter underhållande och tankeväckande
föreställningar. Vi vill hitta teater, musik, dans,
nycirkus, goda samtal och annat, som gör livet rikare.
Utbudet av scenkonst ska vara brokigt och brett.
Sedan är det du som väljer vad du vill dela med oss.
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