
Pressmeddelande 20 mars 2012 
 
Det händer på Södra Teatern 22 mars-4 april 
 
Den här perioden bjuder på inget mindre än urpremiär.  ”Genom den trånga porten” är Sara Lindhs 
bearbetning Karen Armstrongs självbiografi med samma namn. Hon spelar också Karen, för regin 
svarar Richard Günther. Det är första gången den texten blir teater. Fredag 23 mars dras ridån upp. 
Den 21 mars öppnar videoutställningen Med kameran som vapen i foajén. Privatpersoners egna 
filmer från Västbanken under den israeliska ockupationen visas. Den 22 mars hålls ett samtal; 
Bosättningar, beduiner och en vägkarta som lett vilse – vad händer i Israel/Palestina? Klubben 
Outernational får celebert besök på lördag den 24 mars. Då kommer Ghanas främsta hip-lifeduo 
Fokn Bois. Komikern Al Pitcher gör just nu succé i landet med sin föreställning Fika tour 2012. Den 28 
och 29 mars är det Stockholms tur när han kommer till Södran. Merete Mazzarella är månadens 
sekulära predikant på Guds bakficka den 1 april. Hon kommer att prata om förlåtelse, ursäkter och 
pudlar och om vi verkligen kan räkna med att förlåta och att bli förlåtna. Dessutom Theresa 
Andersson, Civil Wars och Tankeverket som denna gång synar förhållandet mellan emancipation och 
jämlikhet. 
Här är hela programmet för de kommande två veckorna indelat i musik, teater, samtal och övrigt.  
Vad som händer längre fram, uppdateringar och annat nytillkommet hittar du på 
www.sodrateatern.com  
Bilder och pressmeddelanden finns på: http://www.sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/ 
Vi hörs! 
Anneli 
070-682 97 25 

 

MUSIK  
 
NIPPE SVENSK 
Lekfull visjazz av sångaren från Svensk Pop 
Nippe Svensk, sångare i kultbandet Svensk Pop och 
en av landets skarpaste textförfattare, släpper 
soloskiva. Musiken är lekfull visjazz. Texterna är 
verbalt ekvilibristiska, ofta med ett oroväckande 
mörkt stråk. På skivan finns samarbeten med bland 
andra Wille Crafoord och Dan Viktor, samt 
översättningar av Willie Nelson och Melvern Taylor-
låtar. Den vedervärdige mannen från Älvsjö släpps 
den 22:a mars. DJ:ar gör Robin och Hell från 
tradjazzklubben Stockholm Swing. 
Torsdag 22 mars, kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Fri entré. 

http://www.sodrateatern.com/
http://www.sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/


 

SÖDRANS REGGAE BAR 
Sthlm Reggae Club ställer sig i baren 
Varannan torsdag bjuder Stockholm reggae klubb in 
vänner och band. Den bästa musiken direkt från 
Kingston, Jamaica. Allt från de senaste 
dancehallhitsen till de äldsta dängorna. It’s 
Reggaetime again! 
Ikväll: JNR MARK och MICKE GOULOS 
Torsdag 22 mars, kl 21:00, Södra Teatern, Södra 
Bar, öppet från kl 17:00. Fri entré 

 

BAMBAATAA BAMBAATAA FEATURING 
CINEMAFRICA 
Festivalmingel, dans och fest! 
I samband med CinemAfrica Filmfestival 2012 hålls 
en klubbkväll på Södra Bar! DJ Ulmox tar vara på 
festyran och danslusten och spelar coupé décalé, 
hiphop, hiplife, house och funk och får trötta 
kroppar att vibrera och orka mingla, dansa och 
leva! Info om CinemAfrica Filmfestival hittar du på 
www.cinemafrica.se  
Fredag 23 mars kl 21:00, Södra Teatern, Södra Bar, 
öppet från kl 17:00. Fri entré innan 21:00, därefter 
60 kr. 

 

BALLROOM BAND CLUB 
Klubb med eget husband och gästakter 
Liveklubben som sedan 2005 drivits med idén att ge 
bra men oetablerade originalband en chans att få 
spela live. Klubbens uppdrag är att göra dig mjuk, 
danssugen, hänförd & lycklig! Lite som The last 
waltz  på syra. Ikväll: Daniel Lemma, Anna Stadling, 
Johan Johansson, Jesper Lindberg + hemliga gäster 
och husbandet The Ballroom Band 
Fredag 23 mars kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 200 kr. 

 

JAZZBRUNCH 
En riktig söderklassiker! 
I buffén finns klassiska brunchrätter, tillagade med 
stor omsorg, med noga utvalda råvaror och med 
kvalitet som ledord. Musiken varierar från helg till 
helg, men alltid med musiker i världsklass. För 
jazzen på lördagar samarbetar vi med Daniel 
Bingert. Söndagarna står Robert Ikiz och jazz.se för 

http://www.cinemafrica.se/


brunchensemblerna.  
lördagar 24 och 31 mars och söndag 25 mars, kl 
11-16, Södra teatern, Etablissemanget 
Pris: 235 kr, inkl dryck och kaffe eller te 

 

YES! PRESENTERAR STOLT - SNEAKERSNSTUFF 13 
ÅR 
Liveklubb med ljuset riktat mot hiphop och soul 
Födelsedagsfest och sneakersrelease 
I mars är det exakt tretton år sedan Sneakersnstuff 
öppnade och det firas med en jättefest! Samma dag 
firas också släppet av det senaste sneakerprojekt - 
ett samarbete mellan Sneakersnstuff, Milkcrate 
Athletics och New Balance. Host för kvällen är ingen 
mindre än Blues! 
Lördag 24 kl 20:00, Södra Teatern 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. ÖPPET TILL 
03:00. Dresscode: Sneakers. Entré: 150 kr. 

 
 

 

OUTERNATIONAL  
LIVE: FOKN BOIS [GHA] 
Södrans originalklubb och tillika 
världsförbättrande lördagsunderhållning! 
Den svängigaste globala dansmusiken - bollywood 
disco, retro highlife, mambo remixer, old school 
ragga, latin swing, favela funk, rysk ska och balkan 
brass.   
24/3: Fokn Bois  - Ghanas främsta hip-lifeduo 
(öppet till 03:00!) 
Lördagarna 24 och 31 mars kl 21:00, Södra 
Teatern, Södra Bar, öppet från kl 17:00.  
Fri entré fram till 21.00, därefter 60 kr 
 

 

SLICK 
indie-queer-crazy-artsy-punk-soul 
Den hejdundrade Slick-våren fortsätter med två 
sanna veteranfavoriter i skivspelarbåset: Eva 
Broberg som mästrat konsten att knäa in den 
fläskigaste magpumpselektron med rätt hårdhårig 
rockenrollrave på dansgolvet och Petter Wennardt 
som föredrar att hurkla upp snedtänd huligandisco 



friserad med pittoreska soulflammor och 
förtjusande baktaktsorkaner.  
Lördag 24 mars kl 22:00, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Stänger 03:00 
Entré: 100 kr. 

 

THERESA ANDERSSON 
Gotländskan från New Orleans på releaseturné 
Theresa Andersson, ursprungligen från Slite på 
Gotland men boende i New Orleans de senaste 20 
åren, slog igenom stort i hela världen 2009 med 
albumet Hummingbird, Go!, som också hamnade på 
den svenska albumlistan. Efter att ha turnerat 
närmast oavbrutet och med framträdanden i 
gigantiska talkshower som Conan O'Brien och Craig 
Ferguson är hon tillbaka med nya albumet ”Street 
Parade”.  
Måndag 26 mars kl 19:30, Södra Teatern, Stora 
Scen. Entré: 260 kr 

 

MEADOWLAND + SIMON ELVNÄS 
Drömskt, gåshudsframkallande och melodiöst 
En kväll med två konserter.  
Onsdag 28 mars kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 80 kr 

 

MARKUS KRUNEGÅRD 
Tillbaka med nytt material och miniturné 
Det är ett par år sedan Markus Krunegård släppte 
de två hyllade albumen "Prinsen Av Peking" och 
"Lev Som En Gris Och Dö Som En Hund" som 
innehöll hits som "Hela Livet Var Ett Disco" och 
"Hollywood Hills". Den 21 januari - på P3 Guldgalan 
- hade Markus världspremiär på sin nya singel 
"Everybody Hurts". Nu kommer fullängdaren och 
konsert på Södran! 
Torsdag 29 mars kl 19:30, Södra Teatern, 
Kägelbanan.  Insläpp till Kägelbanan 19:30. 
På scenen ca 21:00. Entré: 275 kr 



 

KRISP LJUDSYSTEM 
Mofeta och Jerre tar hand om din själ när vintern 
känns som kallast 
Krisp Ljudsystem tar hand om din själ och bak när 
vintern känns som kallast. Mofeta & Jerre a.k.a. 
LudaCrisp och Krisp Brown med gäster förädlar 
Södra Bars högtalarsystem med allt från 2-step till 
Bounce, Italodisco och freestyles på micken. Krisp 
Ljudsystem garanterar hög stämning och riktigt fet 
thump! 
Torsdag 29 mars kl 21:00, Södra Teatern, Södra 
Bar, öppet från kl 17:00. Fri entré. 

 

FIGHT CLUB 
Fight Club bjuder på framtidens stjärnor! 
En klubb för levande musik med fokus på lovande, 
ännu oetablerade, akter. Sedan starten 2005 har 
klubbens popularitet ökat stadigt. Lineupen 
presenteras dagarna före evenemanget. 
Torsdag 29 mars kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 100 kr. 

 

BAMBAATAA BAMBAATAA 
Allt du behöver för hjärta, själ och höft 
Dj Ulmox aka The Silverback Funk Gorilla aka The 
African Beat Bulldozer tar inga fångar. Han är 
hänsynslös i sin mission i det eviga groovets namn. 
Alla ska dansa, dansa, dansa hela tiden. Det är 
fredagsmysets raka antites. Det enda och allt du 
behöver för hjärta, själ och höft.  Reeeeewind 
Selectah!!!!!  
Fredag 30 mars kl 21:00, Södra Teatern, Södra Bar, 
öppet från kl 17:00.Fri entré fram till 21.00, 
därefter 60 kr. 

 

GIRLS' NIGHT OUT 
Med kvinnliga artister i centrum 
Kvällen bjuder på en musikupplevelse i världsklass 
med en salig blandning av genrer och stilar. Kalla 
det liveklubb, kalla det minifestival, kalla det vad du 
vill. Ta med dig alla dina kompisar och njut av en 
musikkväll utöver det vanliga!  
Ikväll: Anna Jalkéus, Cajsa Silk, Emma Persson Band, 
Matilda Ugand och sist men inte minst Vidar. 
Fredag 30 mars kl 21:00, Södra Teatern, 



Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 100 kr. 

 

THE CIVIL WARS [USA] 
Avskalad altcountry möter västkustpop 
Singer/songwriter-duo bestående av Joy Williams 
och John Paul White. 2011 släpptes debutalbumet 
Barrow Hallow. Soundet är avskalat, nästan 
minimalt med country och västkustpop förenat i 
intrikat stämsång. Med två Grammy-nomineringar 
och topplisteplaceringar på både försäljningslistor 
och årsbästalistor i bagaget, kommer nu duon till 
Sverige. Supertrevligt är ordet! 
Lördag 31 mars kl 20:30, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Insläpp 19:30. Konserten börjar ca 
20:30. Entré: 175 kr. 

 

10-ÅRSJUBILEUM FÖR SKIVBOLAGET NATIONAL 
Fest med Kristian Anttila och Little Marbles 
Vårens kanske skönaste releasefest? 
Skivbolaget National firar 10 år. På scen ser vi 
Kristian Anttila (bilden) och Little Marbles som 
bjuder på sprillans nya låtar från deras kommande 
album. Dessutom utlovas en eller annan 
överraskning denna afton! 
Lördag 31 mars kl 21:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 80 kr. 

 
Christina Kjelsson 

VISAFTON I CORNELIS ANDA 
Helkväll fylld av visor  
Vilka artister vi ser denna afton ännu inte klart, vi 
uppdaterar så fort vi vet. 
Söndag 1 april kl 18:00, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Entré: 150 kr. 



 

TEATER 
GENOM DEN TRÅNGA PORTEN 
Baserad på Karen Armstrongs självbiografi med 
samma namn 
När Karen är sjutton år tar hon det avgörande 
steget att gå i kloster och bli nunna. Där får hon lära 
sig att en nunna måste bli likgiltig för sig själv och 
sina egna uppfattningar, men kampen om att ge 
upp det egna jaget visar sig vara svårare än hon 
trott. En spännande och fascinerande skildring av 
hur långt en människa kan driva sig själv för sin 
längtan efter att nå andlig fullkomning. 
Regi: Rickard Günther 
Skådespelare: Sara Lindh 
Fredagarna 23 & 30 och lördag 31 mars, kl 19:00, 
Södra Teatern, Stora Scen. Entré: 295 kr, för 
student och ungdom under 26 år: 240 kr. 

 

SEAN-MAGNUS ÄLSKAR MAN 
Kittlande ekivoka texter och hjärtekrossande 
kärleksballader 
Den kritikerrosade duon kommer tillbaka med 
föreställningen Sean-Magnus Älskar Man – en 
kärlekskrank afton tillägnad mannen. Med kittlande 
ekivoka texter och hjärtekrossande kärleksballader 
tar Sean-Magnus med sig publiken på en romantisk 
odyssé. Man upplever svunna tider, kanske en doft 
av Hasse och Tages revyer, kanske ett dekadent 
Berlin eller en rökig jazzklubb i New York. 
söndag 25 mars kl 19:30, Södra Teatern, 
Kägelbanan. Entré: 220 kr 
Föreställningslängd: ca 1 timme 40 minuter i två 
akter 

 

AL PITCHER 
Fika Tour 2012 
Det var först efter att ha bott här i Sverige ett tag 
som jag insåg hur viktigt FIKA är för svenskarna, 
säger nyzeeländska men stockholmsboende 
komikern Al Pitcher. Genom att kombinera standup 
comedy med ritualerna kring FIKA vill jag skapa en 
helt ny show. Al Pitcher belönades med priset för 
Årets manliga komiker 2011 på Svenska Standup-
galan i augusti. 
Onsdag 28 och 29 mars kl 19:00, Södra Teatern, 
Stora Scen. Entré: 260 kr, student och ungdom 
under 26 år: 170 kr 



 

SAMTAL            
 
MED KAMERAN SOM VAPEN 
Bosättningar, beduiner och en vägkarta som lett 
vilse – vad händer i Israel/Palestina?  
Settler Watch, Diakonia, Södra Teatern och Svenska 
Institutet inbjuder till ett samtal med Naama 
Baumgarten-Sharon, researcher på Israels största 
människorättsorganisation B’Tselem och Salam 
Kanaan, en ung palestinsk kvinna som för sin kamp 
för mänskliga rättigheter med kameran som vapen. 
Medverkar gör också Kerstin Lundgren, 
utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet samt 
Magnus Walan, Diakonia, om vad Sverige, EU och 
FN bör göra. 
Moderator: Johannes Mosskin, Settler Watch.  
Samtalet sker på engelska. 
Torsdag 22 mars kl 15:00, Sjuan, plan 7. Fri entré 

 

TANKEVERKET                                                           
Tema: Det omstridda förhållandet mellan  
emancipation och jämlikhet 
Hur används orden emancipation och jämlikhet i de 
pågående debatterna om huruvida muslimer är 
lämpade som medlemmar av europeiska 
nationalstater. Dessa två ord har inte alltid varit 
synonyma, även om det är så de numera används. 
Dessutom avhandlas hur betoningen av sexuell 
emancipation kan bidra till att dölja den 
ekonomiska och sociala diskriminering som 
muslimska grupper möter i väst. 
Joan Wallach Scott är professor vid Institute for 
Advanced Study i Princeton och författare till en rad 
uppmärksammade böcker, bland dem "Slöjans 
politik". Peo Hansen är docent och lektor i 
statsvetenskap vid REMESO, Linköpings universitet 
Tisdag 27 mars kl 19:00, Södra Teatern, Stora Scen 
Entré: 100-150 kr 



 

GUDS BAKFICKA: SÖNDAGSPREDIKAN MED 
MERETE MAZZARELLA 
Om Förlåtelse, ursäkter och pudlar - kan vi 
verkligen räkna med att kunna förlåta och att bli 
förlåten? 
”Att förlåtelse inte bara hör hemma i kristna 
sammanhang är uppenbart. Håkan Juholt har som 
bekant bett om förlåtelse. Riksdagens talman 
framförde samhällets ursäkt till dem som 1920 -
1980 utsattes för vanvård när de var placerade i 
fosterhem. Jag tänker tala om vad det egentligen är 
vi talar om när vi talar om förlåtelse och ursäkter - 
och om att göra pudlar. Jag tänker ställa frågor om i 
vilken utsträckning vi alltid kan räkna med att 
kunna förlåta och bli förlåtna.” 
Merete Mazzarella är litteraturvetare och 
författare, just nu aktuell med boken "Det enda 
som egentligen händer oss". 
Söndag 1 april kl 11:00, Södra Teatern, Stora Scen 
Fri entré 

 

ÖVRIGT  
MED KAMERAN SOM VAPEN 
Privatpersoners egna filmer från Västbanken 
under den israeliska ockupationen 
Södra Teatern och Settler Watch presenterar stolt 
ett dokumentärt projekt som visar unika filmer från 
Västbanken för första gången någonsin. 
Filmsekvenserna är fotade av palestinier med 
kameror de fått från den israeliska 
människorättsorganisationen B’Tselem. Syftet med 
kameraprojektet är att dokumentera livet under 
den israeliska ockupationen och brott mot 
mänskliga rättigheter, ofta kopplade till de 
israeliska bosättningarna.  
Utställningen går att se dagligen i Södra Teaterns 
foajé, öppen vardagar mellan 12:00-18:00, 
lördagar&södagar 11:00-16:00 samt i samband 
med evenemang. Fram till 29 april. 
Fri entré 



 

FOTBOLL PÅ SÖDRAN 
Utvalda matcher live på scen 
Vår kära Södranpublik har ett brinnande intresse 
för fotboll, såväl som för kultur. Därför plockar 
Södran nu russinen ur fotbollskakan och visar 
utvalda matcher i storformat på scenen i 
Etablissemanget. Jesper Hussfelt är kvällens värd, 
tillsammans med en hemlig gäst håller han 
fotbollsquiz inför varje match. 27 mars och 3 eller 4 
april visar vi kvartsfinalerna i Champions League. 
Tisdag 27 mars kl 19:30, Södra Teatern, 
Etablissemanget, öppet från kl 17:00. 
Fotbollsquiz: 19:45. Matchstart: 20:45. 
Fri entré. 
 

 
Presskontakt: Anneli Gunnar, anneli.gunnar@sodrateatern.com 070-682 97 25  
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