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I sommar bjuder Gamla teatern ett välfyllt program med musik och 
teater. Sveriges äldsta landsortsteater som fortfarande är i bruk. 

Teatern byggdes under 1800-talets första hälft och den var i bruk 
under åren 1830-1850. När de resande teatersällskapen började 
klaga på att det var för trångt och dragit för att framföra sina pjä-
ser i den gamla byggnaden, så bytte man lokal till en tobakslada 
på Ruddamsgatan. Därefter användes Gamla teatern mestadels 
som ett magasin.

Under föreställningarna sitter publiken i en salong på övervå-
ningen på trästolar och träbänkar vilket ger en genuin känsla av 
att vara förflyttad bakåt i tiden! 

Teaterns entré nås via Rådhustorget och den vackra innergården. 
Byggnaden är inte handikappanpassad och har en smal trappa som 
går upp till teatersalongen. 

Välkommen!

Eskilstuna Kultur och arrangörerna önskar alla nya och
gamla besökare, varmt välkomna till sommarens 
arrangemang på Gamla teatern.

Biljetter till föreställningarna säljs vid entrén och i caféet.
Fler evenemangstips: eskilstuna.se/evenemang

Café Gamla Teatern
Café Gamla Teatern drivs av föreningen
Gamla Staden Eskilstuna. Öppettider vardagar 
11.00-16.00 samt programkvällar.
För information om caféet 070-870 08 62 

Eskilstuna Kultur samordnar arrangemangen på Gamla teatern. Målet är att teatern ska leva och bjuda på ett brett 
kulturprogram under sommarmånaderna. Önskar du anordna program på Gamla teatern eller har frågor angående  
sommarprogrammet så kontaktar du, kultursekreterare Maire Dahlman på telefon 016-710 23 76, mobil 070-216 76 92, 
e-post: maire.dahlman@eskilstuna.se 
Information om de olika evenemangen och fler aktivitetstips finns på eskilstuna.se/evenemang.

Eskilstuna Kultur



Helnoten
Söndag 2 juni 15.00

2013 Julian
Tuwims år
Måndag 3 juni 17.30  

Viktoria
Forsman band
Tisdag 4 juni  18.00

Helnotens orkestrar underhåller med musik, från swing till kultis.
Entré: 50:-

Det är hundra år efter Julian Tuwims poetiska debut. Han var en språklig virtuos och 
skrev för både vuxna och barn. En av de mest kända dikter är ”Lokomotivet” som 
finns även i översättning av Anders Bodegård. Kom och lyssna på Julian Tuwims 
poesi för både stora och små. Polska elever presenterar! Alla nyfikna är välkomna!
Mer information: Kazimiera Jakacka-Mikulska, tel: 073-594 53 39
Fri entré! Vi bjuder på fika!

Viktoria Forsman, sångerska och låtskrivare släpper under våren 2013 debutskivan 
”Right Now I`m saved” och bjuder tillsammans med sitt band på den egenskrivna 
musiken som ligger i gränslandet mellan pop, jazz och visa.
Entré: 60:- 



En minimusikal av danska dramatikerbästsäljaren Line Knutzen.
Rockpoeten John Hansen har plötsligt avlidit efter en tragisk olycka med en bröd-
rost! Hans vänner och ”fans” har beslutat att genomföra en minneskonsert med 
den dödes efterlämnade låtskatt. Många förväntas komma, men det blir bara fyra 
något udda personer som dyker upp med sina gitarrer för att hylla liket och hans 
musikaliska arv. Den lilla gruppen gör sitt bästa för att sätta ihop ett program som 
ska göra den egensinnige artisten rättvisa men trasslar ideligen in sig i ordningsfrå-
gor och mötesdemokrati. Välkommen till en minimusikal med hög igenkännings-
faktor! OBS! Premiär 8 juni.
Regi: Judith Hollander. Medverkande: Markku Kelloniemi, Carine Holegård, Rebecka 
Melin och Urban Sarbäck.
Biljetter: 150:- Bokas på 076-708 78 79 eller teatercrum@gmail.com

Av Alfonso Sastre.
En trasig och ovårdad docka överges av sin ägare – den bortskämda flickan Rosita. 
Dockan övertas av den fattiga flickan Paca som ger den kärlek och omvårdnad. Med 
hjälp av stadens hantverkare får hon den reparerad och hel igen. När sen Rosita 
återser dockan hel och lagad kräver hon den tillbaka. Konflikten som uppstår måste 
lösas med rättegång! För vem  är egentligen dockans riktiga mamma?
Spelas av Teaterhjärtat – ABFkursverksamhet
Valfri entré!

 
En del jazz och musik, en del visa, två delar text och en nypa teater.
Pappa älskade låtarna, jag tyckte dom var tråkiga. Men låtarna planterades i mig 
och jag tillät dem att gro. Jag tar bort allt som känns gammalt och klär dem med 
mitt eget liv. Jag finner att vi nog gillade samma saker, pappa och jag, men hade 
olika språk. Jag vill använda ett språk som publiken förstår
Entré: 180:-

GITARRISTERNA
Lördag 8 juni 18.00
Söndag 9 juni  15.00

Den övergivna 
dockan
Måndag 10 juni 18.30
Onsdag 12 juni 18.30

Erik Winqvist – 
Dom som
kände livet
Tisdag 11 juni  19.00



Logdans mitt i stan med Rytterströms.
Entré: 50:-

Den prisbelönta skruvade komedin Meningen med Hugo visas på Gamla teatern i 
Eskilstuna. Huvudrollen spelas av ståupp-komikern Henrik Elmér, som tillsammans 
med regissör Björn Engström finns på plats för att prata om filmen och svara på 
frågor. Musik av Thomas Rydell.
Entré 60:-

Bibbi Molander berättar i sång och bild om en resa från mörker till ljus och om vad 
sånger och bilder betytt under denna tid. Bibbi är socionom och sångerska från 
Eskilstuna med mångårig erfarenhet av folkhälsoarbete. Lasse Dahlin ackompanje-
rar på gitarr. 
Entré: Frivilligt bidrag till förmån för föreningen Du och jag, Alfred  som arbetar 
för att sprida kunskap och förståelse för psykisk ohälsa

Följ med in i huvudet på en medelålders grå kvinna som inte har något jobb att gå 
till. Som om det vore något att se, tänker ni. Det är det verkligen, säger vi, och lovar 
er således en komisk, galen, underfundig men också gripande skildring av Hennes 
betraktelser. Hon är innerligt tacksam över att jorden har en dragningskraft, för hon 
vill för allt i världen inte fladdra ut i rymden och aldrig hitta hem igen. Men den 
sliter och drar så förbaskat i vissa kroppsdelar, och det kan hon gärna vara utan. 
Hon söker jobb som finsktalande säljare, trots att hon inte kan ett ord finska. Och 
som Krokimodell som vägrar klä av sig för främmande människor på beställning. 
Men det finns hopp!
Skådespelare: Jannica Lund
Text: Anette Welinder
Musik: Gustav Andersson
Manusbearbetning: Anette Welinder, Jannica Lund och Gustav Andersson
Entré 100:-

Logdans mitt i stan
- Rytterströms
Torsdag 13 juni  19.00  

Filmvisning/
Meningen
med Hugo
Lördag 15 juni 19.30  

Sångens läkande 
kraft 
Måndag 17 juni 19.00

Det bästa av 
världar
Onsdag 17 juli 19.30  
Torsdag 18 juli 19.30
Fredag 19 juli 19.30



Visans Vänner i Eskilstuna anordnar Visafton med allsång i  samarbete med ABF.
Samfundet Visans Vänner i Eskilstuna har funnits i 65 år och vi är för närvarande 
drygt 40 medlemmar. Enda kravet för att bli medlem är att man är intresserad av 
vår nordiska visskatt.
Entré 50 kr inklusive allsångblad. Medlemmar i Visans Vänner betalar 20 kr

Clownen och Saxofonisten är tillbaka! Den här gången bjuds det på fantasivaritè 
med popcorn, jonglering och saxofonspektakel. Från 3 år.
Valfri entré

Logdans mitt i stan med Rytterströms.
Entré: 50:-

Visafton med 
allsång
Onsdag 24 juli 18.30

Varitè Sax med 
Teater Beckalin
Tisdag 6 augusti 14.00
Onsdag 7 augusti 14.00 

Logdans mitt i stan 
- Rytterströms
Torsdag 8 augusti 19.00
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Munktell-sextetten  i Eskilstuna startade för cirka 15 år sedan och har medver-
kande musikanter från Volvo Musikkår. Sextetten är en så kallad mässingssextett 
förstärkt med trummor där ensemblens sammansättning är synonym för begreppet 
”brunnsmusik”.  Brunnsmusiken har anor redan från 1700-talet. Med modernisering 
av mässingsinstrumenten på den första halvan av 1800-talet, då även Munktells 
Mekaniska Verkstad startades, kom en ny klang att dominera brunnsmusiken.
 Den repertoar som används är varierande med allt från valser, marscher och diverse 
slagdängor till en och annan blues.
Entré: 50:-

Bibbi Molander berättar i sång och bild om en resa från mörker till ljus och om vad 
sånger och bilder betytt under denna tid. Bibbi är socionom och sångerska från 
Eskilstuna med mångårig erfarenhet av folkhälsoarbete. Lasse Dahlin ackompanje-
rar på gitarr. 
Entré: Frivilligt bidrag till förmån för föreningen Du och jag, Alfred  som arbetar 
för att sprida kunskap och förståelse för psykisk ohälsa

Viktoria Forsman, sångerska och låtskrivare släpper under våren 2013 debutskivan 
”Right Now I`m saved” och bjuder tillsammans med sitt band på den egenskrivna 
musiken som ligger i gränslandet mellan pop, jazz och visa.
Entré: 60:- 

Eskilstuna Spelmansgille spelar framförallt svensk folkmusik, men även visor och 
några allsånger. Oftast spelar de alla tillsammans, i så kallat all-spel och ibland i 
mindre grupper. Det är inte heller ovanligt heller att det spelas upp i buskspel vid 
sidan om de större gruppframträdanden. De blandar gärna alltsammans under ett 
och samma speltillfälle. Entré: Frivilligt bidrag

Brunnsmusik med 
Munktell-sextetten 
i Eskilstuna 
Onsdag 14 augusti 19.00   

Sångens
läkande kraft
Torsdag 15 augusti 19.00  

Viktoria
Forsman band
Fredag 16 augusti  18.00

Eskilstuna
Spelmansgille 
spelar upp!
Onsdag 21 augusti 18.00



En del jazz och musik, en del visa, två delar text och en nypa teater.
Pappa älskade låtarna, jag tyckte dom var tråkiga. Men låtarna planterades i mig 
och jag tillät dem att gro. Jag tar bort allt som känns gammalt och klär dem med 
mitt eget liv. Jag finner att vi nog gillade samma saker, pappa och jag, men hade 
olika språk. Jag vill använda ett språk som publiken förstår
Entré: 180 kr

Medlemmar från Eskilstuna Orientaliska Dansförening visar den orientaliska 
dansens bredd tillsammans med en hemlig gästartist!
Entré: 60:- inkl kaffe

Eskilstuna Spelmansgille spelar framförallt svensk folkmusik, men även visor och 
några allsånger. Oftast spelar de alla tillsammans, i så kallat all-spel och ibland i 
mindre grupper. Det är inte heller ovanligt heller att det spelas upp i buskspel vid 
sidan om de större gruppframträdanden. De blandar gärna alltsammans under ett 
och samma speltillfälle.
Entré: Frivilligt bidrag

Erik Winqvist – 
Dom som
kände livet
Torsdag 22 augusti  19.00  
  

”Kaffe och sju
sorters magdans”
Lördag 24 augusti  19.00  

Eskilstuna
Spelmansgille 
spelar upp!
Söndag 8 september 15.00

Gamla Teatern Rådhustorget 6 Eskilstuna


