
 

 

Premiär för The Weddingsinger den 24 april:  

En musikalisk nostalgitripp på Tibble Teater 

I vår har Tibble Gymnasium nöjet att presentera musikalen The Weddingsinger på 

nyrenoverade Tibble Teater. Succémusikalen från Broadway bygger på den romantiska 

komedin med samma namn där Adam Sandler och Drew Barrymore spelar 

huvudrollerna. Filmen hade premiär 1998 och musikalen 2006 men den tar oss tillbaka 

till det ljuva 80-talet - färgsprakande och fartfyllt i kärlekens tecken. 

Tibble Gymnasiums musikaluppsättningar har en imponerande historia på Tibble Teater, i år 

spelas den tjugoförsta musikalen under lika många år. Publikmässigt är musikalen ett av 

Täbys största kulturevenemang med en publik på runt 3000-4000 besökare per år - 

privatpersoner, skolor och företag. The Weddingsinger blir den första föreställningen som 

spelas på nyrenoverade Tibble Teater.  

Föreställningar:  

24 april kl. 19.30 - PREMIÄR 

25 april kl. 19.30 

26 april kl. 16.00  

1 maj kl. 19.30 

2 maj kl. 19.30 

På scen syns avgångseleverna från musikal- och dansinriktningen på estetiska programmet. 

Ensemblen är uppbackad av professionella musiker under ledning av Micke Littwold. 

Scenografi, kostym och mask skapas av avgångseleverna från estetiska programmets 

bildinriktning tillsammans med Patricia Svajger. Anna Johansson är regissör och Malin 

Jonsson står för koreografin.  

Om föreställningen: 

Sjönsjungande Robbie högsta dröm ska gå i uppfyllelse, det är äntligen hans tur att stå vid 

altaret och gifta sig med sitt livs kärlek. Olyckligtvis ångrar sig bruden och han dumpas 

brutalt på den stora dagen. Frågan är hur han nu ska klara av att glädja andra i sitt jobb som 

inhyrd bröllopssångare när hans eget hjärta krossats så hänsynslöst. Men var är möjligheten 

större att finna kärleken än bland trånande bröllopsgäster? Snart får Robbie en ny chans, 

men det krävs både hjärta och smärta, och en hel del smäktande toner, för att väcka kärleken 

till liv igen. 

The Weddingsinger är ett riktigt lyckopiller med hög igenkänningsfaktor, alla söker vi efter 

kärlek. Du måste vara din egen lyckas smed och våga satsa för att vinna. Eller som 

ordspråket lyder – ”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”. 

Några röster om varför man ska se The Weddingsinger från medverkande elever: 



” För att åttiotalet är ett extraordinärt årtionde, och the Wedding Singer är en extraordinär 

musikal.” Emile Lundell Hydén, scenograf/kostymör 

”Oavsett ålder - Är du sugen på en fet 80-tals Flashback, jakten på kärlek och sprakande 

färger? Ja men då så... kom kom!!” Katarina Sund, skådespelare/musikalartist 

Med tillstånd av Joseph Weinberger Ltd, London 

För information eller frågor kontakta gärna: 

Emilie Lidgard, producent, 0736 73 11 29, emilie.lidgard@tibble.nu 

Tibble Gymnasium i Täby Kommun är en friskola som till största delen ägs av lärare på skolan. Skolan har hög 

och jämn kvalitet på undervisningen, flest förstelärare per elev i landet och med en undervisning som knyter an 

till aktuell forskning. 
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