
	  

Om Glada Hudik-teatern 
Glada Hudik-teatern startades 1996 av Pär Johansson. Idag är teatern en del av Hudiksvalls kommuns 
dagligverksamhet enligt LSS. Huvudmålet är att skapa en meningsfull och utvecklande verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning. Glada Hudik-teatern bygger sina föreställningar på de utvecklingsstördas förmågor 
och förutsättningar för att lyfta fram talanger och prestationer hos varje enskild individ. Verksamheten är 
inriktad på produktion av teaterföreställningar som leds av Pär Johansson tillsammans med flera andra 
erfarna pedagoger. Teaterns styrka ligger i den professionella inramningen där varje produktion skapas med 
hög kvalitet. Driften av Glada Hudik-teaterns dagliga verksamhet finansieras av Hudiksvalls kommun. 
Teateruppsättningar och turnéer finansieras av externa medel såsom sponsorpengar och biljettintäkter.  

”Trollkarlen från Oz” i ny kostym med Glada Hudik-teatern 

 
Efter succéerna med ”Elvis”, ”Hur många lingon finns det i världen?” och ICA-Jerry sätter nu 
Glada Hudik-teatern upp en helt nyskriven musikal fritt tolkad efter L. Frank Baums bok 
”Trollkarlen från Oz”. Text och musik är specialskriven av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe. 
 
Glada Hudik-teatern är en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare 
arbetar tillsammans. Teatern har rönt stora framgångar med föreställningen ”Elvis”, som har setts 
av 170 000 personer runt om i Sverige. Under 2011 släpptes filmen ”Hur många lingon finns det i 
världen?”, som sågs av 370 000 besökare på bio, där delar ur ensemblen spelar huvudrollerna. Nu 
är det dags för nästa produktion. 
 
Glada Hudik-teaterns version av den klassiska boken ”Trollkarlen från Oz” är en modern tolkning 
utifrån dagens samhälle och spelas av en ensemble på tjugofem skådespelare och åtta musiker. 
Premiären sker i Hudiksvall i februari 2014, därefter följer en omfattande Sverigeturné. 
 
Dorothy är trött på att aldrig duga, att aldrig riktigt räcka till. I landet Oz däremot verkar allting vara 
annorlunda. I alla fall om man ska tro på den mäktige Trollkarlen. Han hårdlanserar sina invånares 
tillvaro genom massiva reklamkampanjer, där han lovar att alla som kommer till Oz och underkastar 
sig hans vilja ska uppnå lycka och framgång. Dorothy och hennes syster Alice bestämmer sig för att 
söka lyckan och beger sig iväg på en lång och spännande resa till det förlovade landet. På vägen 
träffar de på den ena märkliga figuren efter den andra och alla vittnar de om att livet i landet Oz 
kanske inte riktigt är så bra som Trollkarlens reklamfilmer utlovat. Dorothy och Alice fortsätter trots 
detta, fast beslutna att finna lyckan, och deras innerliga längtan efter att verkligen hitta den visar sig 
få oanade konsekvenser. 
 
- Trollkarlen från Oz passar oss i Glada Hudik-teatern väldigt bra. Resan och karaktärernas möten 
med varandra leder till insikter om vad som är viktigt i livet och att samhället blir bättre om vi ser 
människor som tillgångar och inte belastningar, säger Pär Johansson, verksamhetsledare på Glada 
Hudik-teatern. 
 
- L. Frank Baum formulerar det bra: ”Att vara individuella, mina vänner, att vara annorlunda än alla 
andra, är det enda sättet att skilja sig från den alldagliga skaran. Låt oss därför vara glada att vi 
skiljer oss från varandra i form och i disposition. Variation är livets krydda, och är vi olika nog att 
njuta varandras sällskap, så låt oss vara nöjda.”, fortsätter Pär Johansson. 
 

Text och musik av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe 
Text och musiken till föreställningen är skriven av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe och släpps 
under hösten 2013. Rollerna görs av bland annat Theresia Widarsson, Peter Sundén, Ellinore 
Holmer, Bosse Östlin, Toralf Nilsson, Ida Johansson och Mats Melin. Manus och regi står Pär 
Johansson för. 
 
Produktionen är en samverkan mellan Glada Hudik-teatern, Hudiksvalls kommun, Svenska 
Postkodlotteriet, Ica, Ericsson, Europcar och 26 lokala företag från Hudiksvall.  

 
För mer information, kontakta:  
Johanna Mörk, pressansvarig, tel. 070 – 408 66 00, johanna.mork@hudiksvall.se 
Se också: facebook/hudikteatern och twitter: hudikteatern 

www.gladahudikteatern.se 


