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VÄLKOMMEN TILL 2022 ÅRS 
TEATERFESTIVAL!
Alla biljetter är gratis men du som har festivalband släpps in 
först, i mån av plats. Läs mer på www.teaterfestivalen.se

PROGRAMPUNKTER
09.00
12.00
16.30
17.30

IMPROVISATIONSTEATER
CLOWNEN OTTILIA & BARNENS RÄTT
KULTURMINGEL
AVGÅR KULTURTÅGET FRÅN GÖTGATAN
6 TILL STENHAMMARSKOLAN

17.50
18.00
19.30

KULTURTÅGET MED INVIGNINGSTALARE
EUROPEAN FRIENDSHIP ORCHESTRA
DEN SKABRÖSA SÅNGSKATTEN

FREDAG 30 SEPTEMBER

10.00
11.00
11.00
12.00
13.00

DUNDERLUNDS BÄSTA BOKSTAV
”BINGO FLAMINGO!”
DOCKMAKERI
APKUNGEN
RÖDLUVAN, EN CLOWNSAGA

14.00
15.00
16.00
18.00
19.00

VARFÖR ÄR DU SÅ DUM?
KABARÉ BLÅS
VÅR SAGA
SPOKEN WORD 
BALKAN EPIC

LÖRDAG 1 OKTOBER

10.00
11.00
12.00

LILLA GÄSTABUDET
VARITÉ POSITIV
KONFLYKT (WORK IN PROGRESS)

13.00
14.00
16.00

FRANKENSTEIN
RÖR PÅ KROPPEN
AVSLUTNING AV TEATERFESTIVALEN

SÖNDAG 2 OKTOBER



FREDAG 30 SEPTEMBER

IMPROVISATIONSTEATER

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

FREDAG 30 SEPTEMBER • 09.00 - 10.30
KULTURENHETEN, GÖTGATAN 6
GYMNASIET
TEATER SKATA

FREDAG 30 SEPTEMBER • 12.00
KULTURENHETEN, GÖTGATAN 6
FRÅN 5 ÅR OCH UPPÅT
TEATER SKATA

CLOWNEN OTTILIA & BARNENS RÄTT
Vad är barnens rätt? Går den att äta? Är den god? Har barn alltid rätt? Vad är 
det för skillnad på att ha rätt och ha rättigheter?

Barnkonventionen, vad är den egentligen? Ottilia har gett sig attan på att hon 
ska förstå vad det betyder! Därför har hon skapat denna lekfulla föreställning, 
i dialog med barn i olika åldrar. Väl valda artiklar i Barnkonventionen 
gestaltas med, rörelse, musik, skuggspel, magi, och framför allt barnens 
medverkan. Med clownens naiva undringar och barnens hjälp, vänder och 
vrider Ottilia på de stora frågorna, så att vi alla ska förstå vad som behöver 
göras för att världen ska bli en bättre plats för barn att leva i.

Ottilia vill att alla barn ska få sina älsklingsrättigheter serverade genom
att praktisera den nog så viktiga Artikel 31:
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att till vila och fritid, till lek och 
rekreation, och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”

Pröva på konsten att hitta på i stunden vad som ska berättas och gestaltas, öva samspel och påhittighet. 
Lek med kropp, rörelse, röst och fantasi. Workshop för Gymnasieelever, med Teater Skata och Teater 
Sörmlands ungdomsverksamhet.

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP



DEN SKABRÖSA SÅNGSKATTEN

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

FREDAG 30 SEPTEMBER • 19.30
LILLA TEA-LOKALEN
16-116 ÅR
BISSA ABELLI & CO

Vi sjunger folkliga visor och skillingtryck med erotiskt och humoristiskt 
innehåll.

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

FREDAG 30 SEPTEMBER • 18.00
AULAN, STENHAMMARSKOLAN
FRÅN 12 ÅR
TERRASTELLA

European Friendship Orchestra - En konsert och scenisk upplevelse.
Vad händer när ett balkanband, en klezmertrio och tre clowner brakar in i 
varandra och börjar nysta i Europas politiska ödesfrågor? European Friendship 
Orchestra är en nyskriven scenföreställning där fem oberäkneliga musiker 
och tre musikaliska skådespelare lever ut stormarna som drar och sliter i det 
polariserade projektet Europa. Med en blandning av humor och allvar, 
Klezmer- och Balkanmusik, clownteknik och rörelse diskuteras aktuella frågor 
kring demokrati och mänskliga rättigheter.

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

FREDAG 30 SEPTEMBER • 16.30 - 18.00
GÖTGATAN 6 & STENHAMMARSKOLANS ENTRÉ
ALLA ÅLDRAR
SAMTLIGA GRUPPER

EUROPEAN FRIENDSHIP ORCHESTRA

KULTURMINGEL & INVIGNING
Kulturmingel på Götgatan 6, här delar vi ut program och här kan man hämta 
festivalband. Här kan du träffa alla medverkande grupper.

Invigning: Kulturtåget med samtliga medverkande grupper går till Stenhammarskolan.

Kulturtåget anländer vid Stenhammarskolans entré, invigningstalare öppnar festivalen.ca

16.30
17.30
17.50



LÖRDAG 1 OKTOBER • 10.00
TEA-LOKALEN, STORA SCEN
FRÅN 4 ÅR
TEATER RITA PRICK

DUNDERLUNDS BÄSTA BOKSTAV

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

”BINGO FLAMINGO!”

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 11.00
BIBLIOTEKET, HÖRSALEN
FRÅN 4 ÅR
SIMON STÅLSPETS

I musikföreställningen "Bingo, en flamingo!" möter vi några av skogens djur 
och deras sånger. Artisten Simon Stålspets vägleder publiken. När 
skymningen faller går vi lite vilse i skogen innan vi hittar hem tack vare 
vissa knep vi lärt oss under resans gång. Instrument i föreställningen: 
klockor, bokhorn, säljflöjt, tumpiano, näverlur, mungiga, 12-strängad gitarr 
och en loop-pedal.

SIMON STÅLSPETS

LÖRDAG 1 OKTOBER

På andra sidan skogen bredvid en sjö, där bor han, Gösta Hjalmar Dunderlund. 
Varje morgon prick kl 8.00 går han och hämtar sin tidning och dagarna följer 
samma mönster så som de alltid har gjort. Men en morgon möter han en liten 
flicka som undrar: 

Vilken är din Bästa Bokstav, ja för ALLA har en Bästa Bokstav? 

Följ med när Dunderlunds värld vänds upp och ner i jakten på att hitta Bästa 
Bokstaven.



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 11.00-13.00
KULTURENHETEN, GÖTGATAN 6
FRÅN 5 ÅR OCH UPPÅT
KARIN FICHTELIUS FRÅN TEATER SKATA & BISSA ABELLI

APKUNGEN

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 12.00
AULAN, STENHAMMARSKOLAN
FÖR BARN 5 - 9 ÅR
LÅNGSJÖ TEATER

Dockteaterverkstad för barn från 5 år och uppåt. Barn under 8 år i sällskap av 
vuxen. Gör en enkel dockteaterdocka av tyg, garn, pärlor mm. Pröva på att 
spela teater i en liten dockteaterscen.

Apkungen: En musikalisk berättarföreställning för barn 5 - 9 år med avstamp 
i kinesisk teaterkonst.

Apkungen är himmelskt stark och gudalikt begåvad, oändligt kreativ och 
gränslöst kaotisk, uppslukad av stunden och långt ifrån lagom. Men att bryta 
mot normer är inte alltid lätt. Hur hittar vi kraften att vara dem vi är, även 
om det ibland betyder att bryta mot förväntningar och regler? Kanske
rentav sätta sig upp mot gudarna?

Den mytomspunna kinesiska superhjälten Apkungen är en gestalt som, likt 
Pippi Långstrump, ingjuter mod och inspirerar barn i olika delar av världen. 
Föreställningen tar avstamp i originalberättelsen Havoc in Heaven, Uppror i 
himlen, och i den kinesiska teaterkonsten, jing-ju.

Följ med på en interaktiv, akrobatisk och musikalisk resa i gudarnas värld, 
där Apkungen övervinner sina egna rädslor samtidigt som han tvingas
kämpa mot både gudar och demoner.

DOCKMAKERI



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 13.00
TEA-LOKALEN, STORA
FRÅN 6 ÅR
PROPELLERTEATERN

Sagan om Rödluvan och vargen berättas här av Propellerteaterns clowner 
Mahatma och Bowling. Den klassiska historien om Rödluvan är välbekant för 
många, så också för Mahatma och Bowling, men trots det går det inte att vara 
säker på hur den här versionen ska sluta. Med en stor portion lekfullhet och 
improvisation tar sig clownerna an sagan om Rödluvan på sitt alldeles egna 
sätt.

Propellerteatern är en teatergrupp som sedan 2001 huserar i Nyköping. 
För oss är teater samhällsdebatt, konst och underhållning i ett. 
Våra föreställningar består till största delen av egenskrivet material.
Vi spelar för både barn och vuxna.

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 14.00
BIBLIOTEKET, HÖRSALEN
FRÅN 4 ÅR, FAMILJEFÖRESTÄLLNING
TEATER KLÄMMAN

VARFÖR ÄR DU SÅ DUM?
Följ fladdermusen Bettys fladdriga resa från att vara riktigt dum till att 
förhoppningsvis, med hjälp av den taktlösa dansmannen & hans spexiga 
kompis, bli snäll igen.

Humor, allvar & spännande marionetter som hittar på bus!

Marionetter & människor möts under en känsloresa med franska toner & 
ordlösa konversationer.

RÖDLUVAN – EN CLOWNSAGA



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 15.00
TEA-LOKALEN, STORA
FRÅN 3 ÅR
TEATER BECKALIN

En fantasikabaré för dig som fyllt tre! 
Med bubbel, stepp och knaseri, blåser hatten av i eufori!

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 16.00
AULAN, STENHAMMARSKOLAN
FAMILJEFÖRESTÄLLNING
LÅNGSJÖ TEATER

VÅR SAGA / НАША КАЗКА

KABARÉ BLÅS

Välkommen hela familjen på interaktiv och fartfylld improvisationsteater i 
sagoformat. Föreställningen spelas på svenska med översättning till
ukrainska av den ukrainska skådespelaren Alice Ilmenska. 

Den är riktad till både svensktalande och ukrainsktalande publik. 

Vem är hjälten och vad är hindret? Stunden blir magisk då publiken får vara 
med och bestämma vem denna saga ska handla om. Björnar, prinsessor, 
drakar och häxor eller varför inte en grön katt som räddar staden från 
utomjordingar. Allt är möjligt i allas vår saga! Välkommen till en interaktiv 
sagostund med Långsjö teater. Med berättande, musik, dans och teater 
improviserar vi fram en saga tillsammans med publiken som får vara med och 
bestämma vad som ska hända i sagan.

Запрошуємо всією родиною в інтерактивнииa і швидкииa імпровізаціиaнииa 
театр у форматі казки. Вистава ведеться шведською мовою з перекладом 
украıнською/росіиaською украıнською акторкою Аліс Ільменська. Хто героиa 
і яка перешкода? Момент стає чарівним, коли глядачі беруть участь і 
вирішують, про кого ця казка. Ведмеді, принцеси, дракони та відьми чи чому 
б не зеленииa кіт, якииa рятує місто від інопланетян. У казці кожного 
можливо! Ласкаво просимо на інтерактивну сесію оповідання з театром 
Långsjö. За допомогою розповіді, музики, танцю та театру ми імпровізуємо 
казку разом із глядачами, які беруть участь і вирішують, що буде в казці.



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 18.00
LILLA TEA-LOKALEN
FRÅN 18 ÅR
CHRISTER ERIKSSON

Christer Erikssons poesi handlar nästan alltid om människan och samhället. 
Det som är vårt gemensamma, det som inte längre är det och det som skulle 
kunna vara det. I texterna vävs ett poetiskt vemod ihop med en varm och 
plötslig humor. Christers uppläsningar sjuder av kraft och energi.

I snart tio år har Christer Eriksson sysslat med spoken word. Han har 
kvalificerat sig till SM i Poetry Slam tre år i rad och senast så kammande han 
hem en fin nionde plats.

Christer är förutom poet också dramatiker, scenograf och konstnärlig ledare 
för Propellerteatern.

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

LÖRDAG 1 OKTOBER • 19.00
AULAN, STENHAMMARSKOLAN
FRÅN 13 ÅR
MUSIKTEATER UNNA

BALKAN EPIC
Tonårssoldat, lägerfånge, mördare, småbarnspappa och dissident.

Vi får följa Strahil Peev på hans våldsamma livsresa från Pirinmakedonien 
genom det kalla krigets Europa till Norra Botkyrka, där han levde ett dubbeliv 
fram till sin död.

Balkan epic baseras på musikern Anders Peevs fars livshistoria och berättas 
av en scenberättare och två musiker som spelar och sjunger balkansk och 
svensk folkmusik med nyckelharpa och stränginstrumentet tambura.

SPOKEN WORD



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

Lilla Gästabudet är en spännande och lekfull berättarföreställning som 
handlar om den sjuårige prins Magnus av Sverige och hans farmor Helvig af 
Holstein. Föreställningen tar avstamp i Nyköpings Gästabud som ägde rum år 
1317. Genom improvisation, barnsliga upptåg och interaktion med publiken gör 
vi den historiska händelsen relaterbar för barnen.

LILLA GÄSTABUDET

SÖNDAG 2 OKTOBER

SÖNDAG 2 OKTOBER • 10.00
BIBLIOTEKET, HÖRSALEN
3-100 ÅR
TEATER SÖRMLAND

VARITÉ POSITIV

SÖNDAG 2 OKTOBER • 11.00
KULTURENHETEN, GÖTGATAN 6
FAMILJEFÖRESTÄLLNING
TEATER SKATA & BISSA ABELLI 

Trolleri, clowneri, musik, poesi och pantomim.

En varieté för hela familjen, med vackert visuella trollerier och poetiska 
clownerier och en livs levande (allergitestad ) björn som kan göra konster!

Allt ackompanjerat framför allt av av vårt vackra vevpositiv, men även 
dragspel, mandolin och gitarr med musik som väcker glädje och lust. 

Föreställningen går lätt att ta till sig oavsett språk och ålder. Ibland får 
publiken var med och hjälpa till med sång och magi.

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

SÖNDAG 2 OKTOBER • 12.00
STORA TEA-LOKALEN
FAMILJEFÖRESTÄLLNING
KAHA SCENKONST

FRANKENSTEIN

KONFLYKT (WORK IN PROGRESS)

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

SÖNDAG 2 OKTOBER • 13.00
AULAN, STENHAMMARSKOLAN
FRÅN 13 ÅR
TEATER SÖRMLAND

Robin är 28 år gammal och är en framgångsrik föreläsare om stress och 
psykisk ohälsa. Hon är på besök på sin gamla gymnasieskola för att hålla sin 
bejublade föreläsning som tar avstamp i hennes egna erfarenheter
av prestationsångest och utmattningsdepression. 

Hon beskriver skickligt hur hennes psykiska ohälsa kanaliserades genom ett 
monster, som drev henne att hela tiden prestera mer. Och om hur hon nu har 
hittat de rätta verktygen för att hantera stress. Men när hennes gamla rektor 
kommer in och börjar prata om Robins examensprojekt Frankenstein - det 
storslagna projektet som aldrig blev slutfört - dras snaran runt halsen åt. 

Monstret är tillbaka.

I ett ingenmansland efter katastrofen. Åskan mullrar i fjärran. Av en slump 
möts två clowner. De har stannat till för natten men istället för sömn 
uppslukas de av en konflikt lika grym som det värsta av oväder. Med stort 
allvar och mycket humor utforskar föreställningen krigets grogrund och vad 
som händer när en bygger sin egen känsla av trygghet på bekostnad av 
andra. Föreställningen är en work in progress som rekommenderas från 10 
år. Premiär sker hösten 2022.



DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

DAG & TID
PLATS
ÅLDER
GRUPP

SÖNDAG 2 OKTOBER • 14.00
KULTURENHETEN, GÖTGATAN 6
4-12 ÅR
MUSIKTEATER GULASCH

Barnen får vara med och sjunga och röra på kroppen under hela 
föreställningen! Kanske får de spela på något också, man vet aldrig när 
Musikteater Gulasch är i farten. Men kul blir det och väldigt svängigt. 
Självklart spelas allt live på diverse instrument.

RÖR PÅ KROPPEN

TACK TILL

SÖNDAG 2 OKTOBER • 16.00
TORGET VID GÖTGATAN 6
ALLA ÅLDRAR
SAMTLIGA GRUPPER

MUSIKTEATER GULASCH

AVSLUTNING AV TEATERFESTIVALEN
Avslutning av Teaterfestivalen sker på Violtorget utanför Kulturenheten, Götgatan 6.
Samtliga grupper medverkar och avblåser årets Teater festival.

FRI SCEN SÖRMLAND MED STÖD FRÅN:ARRANGÖR: FRIDALS
KULTURFÖRENING

Alla deltagare, teatergrupper, volontärer och arrangörer! 

16.00


