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Musikaliskt high school-drama, Rickard III och själens 
obotliga ensamhet – här är vårens Dramatenpremiärer 

På torsdag den 24 oktober klockan 12 släpps biljetterna till vårens föreställningar på 
Dramaten. Bland nyheterna märks Jonas Karlsson som Rickard III, nyskrivet av Marianne 
Lindberg De Geer, Hjalmar Söderbergs Gertrud i regi av John Caird, Anja Hillings hyllade 
Svarta djuret sorg och en ny Don Giovanni inspirerad av high school-filmer.  
 
Vi släpper också upp fler biljetter till de vårpremiärer som har presenterats tidigare: 
Dödspatrullen av Marie-Louise Ekman, Mästaren och Margarita av Michail Bulgakov och Liv 
Strömquist tänker på dig! av Liv Strömquist. 
 
Under belägring 
av Marianne Lindberg De Geer 

Sonja jobbar första natten som vårdare på en låst vårdavdelning för unga – och på morgonen 
har alla intagna smitit. Ändå tar den självsäkre överläkaren Dr C till sig Sonja som sin skyddsling. 
Han är en alfahanne med psykologisk röntgenblick och ständigt gott humör. Snart visar det sig 
att hela avdelningen är fast i hans nät och att Sonja bara är hans senaste projekt. Men Sonja gör 
motstånd. 
 
Under belägring är en nyskriven pjäs av Marianne Lindberg De Geer, som även står för regi.  
Ett vasst och roligt drama om maktstrukturer och dragningskraft. 
 
Marianne Lindberg De Geer är konstnär och dramatiker, och blev hösten 2013 chef för Konst & 
Design på Kulturhuset Stadsteatern. Hon debuterade som dramatiker på Dramaten 2007 med 
pjäsen Jag tänker på mig själv. 
 
I rollerna Emma Broomé, Jan Waldekranz, Omid Khansari, Angela Kovács, Hulda Lind 
Jóhannsdóttir, David Mjönes 
Regi, scenografi, kostym Marianne Lindberg De Geer 
Ljus Emma Weil 
Peruk och mask Natalie Pujol 
Urpremiär 7 februari, Lejonkulan 
 

Gertrud  
av Hjalmar Söderberg 

Kärleksdramat Gertrud hör till Hjalmar Söderbergs främsta verk. Pjäsen hade urpremiär på 
Dramaten 1907 och väckte med sin normbrytande kvinnliga huvudroll starka reaktioner.  

Gertrud är en kvinna som är ovillig att kompromissa i sin längtan efter en ren kärlek. Hon vägrar 
att stanna i en relation som inte är sann, hur ont det än gör att lämna. Men hennes man, det 
blivande statsrådet Gustav, vill hellre fortsätta låtsas. Det ser ju bättre ut. Och hur skulle han 
klara av ensamheten? Samtidigt blir Gertrud uppsökt av sin tidigare kärlek, poeten Gabriel 
Lidman, som fortfarande älskar henne. Men Gertrud söker den riktiga passionen. 
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Gertrud är en insiktsfull och vacker pjäs om kärlekens omöjlighet och om modet att lämna. Den 
rymmer också en av den svenska litteraturens mest kända citat: ”Jag tror på köttets lust och 
själens obotliga ensamhet”.  

Pjäsen skrevs sommaren efter Söderbergs uppbrott från en relation med Maria von Platen, som 
fått stå modell för titelrollen.  

Den brittiske regissören John Caird har vi tidigare mött i en rad uppsättningar på Dramaten, 
senast Strindbergs Dödsdansen och Shakespeares Romeo och Julia på Stora scenen. 

I rollerna Anna Björk, Jonas Malmsjö, Otto Hargne Kin, Magnus Ehrner, Mia Benson 
Regi John Caird 
Scenografi Jan Lundberg 
Kostym Ann-Margret Fyregård 
Ljus Hans-Åke Sjöquist 
Peruk och mask Hanna Söderström 
Premiär 20 februari Målarsalen 

 
Rickard III  
av William Shakespeare 
 
Han är manipulativ, mordisk och maktgalen. Men också en charmerande och intelligent 
förförare som du kommer att älska.  

Jonas Karlsson spelar Rickard III, en av teaterhistoriens mest blodtörstiga skurkar, som gör allt 
för att bli kung över England. Han mördar mäktiga män och förför sedan deras fruar. Med 
vackert tal, lömska planer och dödliga vapen klättrar han snabbt mot tronen. Och vi i publiken 
är hans förtrogna följeslagare.  
 
Shakespeares mästerverk Rickard III är en bloddrypande och mörkt humoristisk skildring av 
hertigen av Gloucesters väg till makten. 
 
Regissören Stefan Larsson är en av Dramatens flitigast anlitade. På senare år har han regisserat 
pjäser som Scener ur ett äktenskap, Fanny och Alexander, En Familj – August: Osage 
County, Farliga förbindelser och Other Desert Cities – Andra ökenstäder. 

I rollerna Jonas Karlsson, Rebecka Hemse, Ingela Olsson, Irene Lindh, Danilo Bejarano, 
Torkel Petersson, Christopher Wagelin, Björn Granath, Gunilla Nyroos, Reuben 
Sallmander 
Översättning Lars Huldén  
Regi Stefan Larsson 
Scenografi Rufus Didwiszus 
Kostym Nina Sandström  
Ljus Jenny André 
Peruk och mask EvaMaria Holm, Veronica Liljeblad 
Premiär 27 februari Stora scenen 
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Svarta djuret sorg 
av Anja Hilling 

Svarta djuret sorg är en nyskriven pjäs som gjort succé på teatrar över hela Europa. Ett 
omskakande drama med vass dialog och hög aktualitet. 

Sex hippa män och kvinnor med kreativa yrken och god smak har, för en gångs skull, lämnat 
staden för att campa en natt i skogen. Med på utflykten är också ett nyfött barn. 
Picknickkorgarna är fyllda till bredden och de har en varm eld att samlas kring. De somnar 
belåtna.  
 
Men en gnista har obemärkt lämnat grillen och hämtar kraft bland träden. Skogsbranden 
kommer i natten, och den förändrar allt. För alltid. 
 
Anja Hilling (f. 1975) är en av Tysklands mest omtalade dramatiker i den yngre generationen 
och hennes pjäser spelas över hela Europa. Med Dramatens uppsättning av Svarta djuret sorg får 
hon sin stora introduktion i Sverige. Hon har en förmåga att skildra människan gripande 
existentiellt och kroppen, sinnena och den omgivande naturen finns med på scenen.  

I rollerna Sofia Pekkari, Thomas Hanzon, Magnus Roosmann, Tanja Lorentzon, Erik Ehn, 
Adam Pålsson, Sten Johan Hedman, Eva Millberg 
Översättning Magnus Lindman  
Regi Tobias Theorell  
Scenografi och kostym Magdalena Åberg 
Ljus Ellen Ruge  
Peruk och mask Lena Bouic-Wrange 
Sverigepremiär 6 mars Lilla scenen 
 

Don Giovanni 
av Jens Ohlin och Hannes Meidal 

Klass 6A är ett perfekt ekosystem. Killar är killar, tjejer är tjejer, och alla vet sin plats i 
näringskedjan.   

Johan har chans på 44 tjejer på hela skolan. Läppen, hans operanördige klasskompis, håller 
räkningen och coachar. Det är skön stämning.  

 Men när Elvira börjar i klassen drar det ihop sig till oväder. Varför måste hon ifrågasätta allt och 
alla? Varför spelar hon oberörd av Johan? Varför måste hon vara så otjejig? Läppen avskyr 
henne intensivt. Och Johan blir intensivt - ja, förälskad. För visst är det väl kärlek allt handlar 
om? 

Don Giovanni är en ond, musikalisk och vansinnigt rolig anti-kärlekssaga som hämtar inspiration 
från såväl 1980-talets high school-filmer som Mozarts opera med samma namn. 

Jens Ohlin och Hannes Meidal har tidigare arbetat tillsammans med bland annat 
succéföreställningen Rövare på Unga Dramaten/Elverket. 
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I rollerna Hannes Meidal, Hamadi Khemiri, Maia Hansson Bergqvist, Isabel Munshi, Thérèse 
Brunnander 
Regi Jens Ohlin  
Scenografi Anna Haglund, Johan Sundén  
Kostym Jenny Linhart  
Ljus Johan Sundén 
Ljud Anna Haglund  
Peruk och mask Thea Holmberg 
Urpremiär 7 mars Unga Dramaten/Elverket 
 

Tre av vårens premiärer har tidigare släppts till försäljning: 
 
Mästaren och Margarita 
av Michail Bulgakov, dramatisering av Niklas Rådström 

Michail Bulgakovs klassiska roman, där djävulen besöker Moskva i skepnaden av trollkarlen 
Woland och Pontius Pilatus våndas över Jesus avrättning, upphör aldrig att roa och förbrylla. Nu 
tar denna magiska och existentiella historia plats på Stora scenen, i en ny dramatisering av 
författaren Niklas Rådström och regi av kritikerrosade Stefan Metz. 

I rollen som Mästaren ser vi Elin Klinga, Margarita spelas av Jennie Silfverhjelm och Woland 
spelas av Hans Klinga. 

Mästaren och Margarita är författaren Michail Bulgakovs livsverk, som han arbetade på fram till 
sin död. Det räknas som ett av den ryska litteraturhistoriens viktigaste verk. 

Stefan Metz är född i Schweiz, bosatt i Spanien, men har på senare år arbetat mycket i Sverige. 
På Göteborgs stadsteater har han regisserat Trettondagsafton, Peer Gynt och Bibeln. Niklas 
Rådström är författare och dramatiker, samt sedan 2012 professor i berättande för scen, film 
och media vid Stockholms Dramatiska Högskola. 

Medverkande Elin Klinga, Hans Klinga, Jennie Silfverhjelm, m fl 
Regi Stefan Metz 
Scenografi Alex Tarragüel Rubio 
Kostym Kajsa Larsson 
Ljus Ellen Ruge 
Peruk och mask Lena Strandmark, Johan Lundström 
Premiär 16 januari 2014, Stora scenen 

 
Dödspatrullen 
av Marie-Louise Ekman 

Marie-Louise Ekman tar sig åter an temat åldrande med nyskrivna pjäsen Dödspatrullen, som är 
en fristående uppföljare till hyllade Gäckanden (2007). Pjäsen utspelar sig på ett äldreboende. 
Huvudkaraktären bygger till stor del på Marie-Louise Ekmans egen mor - ”en vandrande 
motståndsrörelse” enligt författaren själv.  Titeln Dödspatrullen är hämtad från moderns 
smeknamn på hemtjänsten. 
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Regi Marie-Louise Ekman 
Scenografi Jan Lundberg 
Medverkande Marie Göranzon, Örjan Ramberg, Lil Terselius, Lena Nilsson, Basia Frydman, 
Lars Amble 
Urpremiär den 18 januari, Lilla scenen 

 
Liv Strömquist tänker på dig! 
av Liv Strömquist, dramatisering Ada Berger 

Liv Strömquist tänker på dig! är en rolig, analytisk och feministisk föreställning om kärlek, 
baserat på Liv Strömqvists seriealbum Prins Charles känsla, Einsteins kvinnor och Ja, till Liv!. 

Vi möter Whitney Houston, Nancy Reagan, Britney Spears och en massa andra personer som 
drabbats av ojämnlika relationer. Och vi får fundera på sådant som Liv Strömquist tänker på. 
Som varför kvinnliga fångar inte får kärleksbrev och varför alla blev arga på Yoko Ono när John 
Lennon valde att vara med henne. 

Medverkande David Book, Eric Stern, Sanna Sundqvist, Ana Gil De Melo Nascimento  
Regi Ada Berger 
Scenografi och kostym Daniel Åkerström-Steen 
Urpremiär 31 januari 2014, Elverket 

 
Dramaten& Nationalism 
Dramaten& fokuserar under hösten 2013 och våren 2014 på temat nationalism, i 
samarbete med CaféTeatret i Köpenhamn och Nationaltheatret i Oslo.  
 
Höjdpunkten på samarbetet sker den 3 mars 2014, då en pjäs som skrivs gemensamt av 
Christian Lollike (Danmark), Kristian Lykkeslett (Norge) och Lucas Svensson (Sverige) framförs 
samtidigt på de tre teatrarna. De två förstnämnda står även för regi på sina teatrar, på 
Dramaten regisserar Annika Silkeberg. Föreställningarna blir även tillgängliga genom 
livestreaming. 
 
Kvällen är en fortsättning på Dramaten&:s serie med aktuella nedslag i samhällsfrågor. 
Dramaten samarbetar också, liksom under tidigare temakvällar om ungdomsarbetslöshet och 
klassklyftor, med Sveriges Radio. 
 
Temasatsningen på nationalism inleds i november med två gästspel: Teater Interakt och 
Asylgruppen i Malmös No Border Musical (9-10/11) och danska CaféTeatrets Manifest 2083 - En 
föreställning om hur Anders Behring Breivik ser sig själv av Christian Lollike (15-17/11). 

 
För mer information: 
 
Mimmi Fristorp 
Pressansvarig 
08-6656175 
0703-726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se 
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