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Nyskrivet av Jonas Hassen Khemiri och  
Mirja Unge på Dramaten i höst 
 
Denna vecka släpps abonnemang och biljetter till försäljning inför hösten på Dramaten. 
Hösten innehåller flera urpremiärer: Johanna av Mirja Unge, ≈ [ungefär lika med] av Jonas 
Hassen Khemiri och Hans och Greta av Martina Montelius. Stefan Larsson sätter upp 
Ibsens Rosmersholm och så blir det två Tjechov-uppsättningar med danska regissörer. 
 
Vibeke Bjelke, som hyllades för sin uppsättning av Som löven i Vallombrosa , sätter upp Måsen 
med Stina Ekblad som Arkadina och Christoffer Svensson som Konstantin. Elin Klinga, Sofia 
Pekkari och Jennie Silfverhjelm blir Tre systrar i pjäsen med samma namn och med regi av 
Emmet Feigenberg, teaterchef vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn. 
 
I höst blir det även en rad efterlängtade nypremiärer, bland annat två monologer: Jag vill inte dö, 
jag vill bara inte leva med Melinda Kinnaman och Kicktorsken med Alexander Salzberger. Vi får 
också se mer av Den girige, en av Dramatens största succéer som spelat för fulla salonger sedan 
2009. Dessutom fortsätter Unga Dramatens vårsuccé Liv Strömquist tänker på dig! 
 
På Dramaten& fortsätter den musikaliska performanceföreställningen Nico – Sphinx of Ice och 
soundwalken I Shall Not Be Entirely Forgotten från våren. 
 
Nytt för hösten är också att Dramaten lanserar abonnemang, som består av fyra föreställningar 
på de två största scenerna. Abonnemangen finns nu till försäljning. Lösbiljetter till pjäserna som 
ingår i abonnemangen släpps till försäljning den 23 april. Övriga höstbiljetter släpps den 27 
mars klockan 12.00. 
 
Om abonnemangen 
I abonnemangen, där man väljer veckodag och sittplats, ingår fyra pjäser på Stora och Lilla 
scenen: Johanna, ≈ [ungefär lika med], Tre systrar och Måsen. Priset är 996 kronor. Dessutom kan 
man som abonnent köpa biljetter till Rosmersholm och Utvandrarna till rabatterat pris.  
 
 
PREMIÄRER HÖSTEN 2014 

Rosmersholm 
Av Henrik Ibsen 

Var Beate Rosmer verkligen sinnessjuk när hon tog sitt liv? Eller blev hon tvingad? 
 
Pastorn Johannes Rosmer har förändrats sedan hans hustru dränkte sig. Han har övergett sin 
kristna tro och anammat radikala politiska idéer. Han har hittat sig själv. Men förändringen tas 
inte väl emot av hans konservativa vänner. De misstänker att relationen till Rebekka West, 
hustruns frisinnade väninna som fortfarande bor kvar på Rosmersholm, har något med hans 
förändring att göra.  
 
Ibsens Rosmersholm, här i översättning av författaren Per Olov Enquist, är en spännande 
kärlekshistoria med politiska förtecken om att bryta sig fri – från samhällets förväntningar och 
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från det förflutna. 
 
Stefan Larsson är en av Dramatens flitigast anlitade regissörer och har tidigare regisserat pjäser 
som En familj – August:Osage County, Scener ur ett äktenskap, Fanny och Alexander, Farliga 
förbindelser och Rickard III. 
 
I rollerna  
Rebekka West Livia Millhagen 
Johannes Rosmer Jonas Malmsjö 
Ulrik Brendel Jan Malmsjö 
Rektor Kroll Jakob Ericksson  
m fl 
 
Regi Stefan Larsson 
Scenografi och ljus Jens Sethzman 
Kostym Nina Sandström 
Peruk och mask Melanie Åberg 
 
Premiär 29 augusti Målarsalen 

 
Tre systrar 
Av Anton Tjechov 
 
Tjechovs mästerverk i regi av danske teaterchefen Emmet Feigenberg. 

De tre systrarna drömmer om livet i Moskva, där de en gång levt.  Kommer de bara dit blir livet 
lyckligt, meningsfullt, vackert! Men allt mindre talar för att de någonsin lyckas lämna sin lilla 
provinsstad. De är smarta, rika och väluppfostrade, men saknar helt handlingskraft. Samtidigt 
börjar broderns hustru, som de tycker helt saknar stil, att långsamt ta över huset där de alla bor.  

Tjechovs mästerverk Tre systrar är en berättelse om längtan efter ett bättre liv, om 
självbedrägeri och en annalkande undergång. Om en kultur så förfinad att den omöjligt kan 
överleva. Här får vi uppleva Tjechovs fantastiska förmåga att skildra de stora känslorna i de 
vardagliga händelserna. 
 
Regissören Emmet Feigenberg är teaterchef på Det Kongelige Teater i Köpenhamn, där han på 
senare år bland annat regisserat en uppmärksammad uppsättning av Fanny och Alexander 
(2011). Under sin karriär har han iscensatt över 150 pjäser på scen, i tv och i radio. 
 
I rollerna  
Olga Elin Klinga 
Masja Jennie Silfverhjelm  
Irina Sofia Pekkari 
Andrej Andreas T Olsson 
Natasja Julia Dufvenius  
Versjinin Torkel Petersson  
Tusenbach Johan Holmberg 
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Kuligin Peter Engman  
Soljonyj Mattias Silvell  
Tjebutykin Magnus Ehrner  
Ferapont Sten-Johan Hedman 
Anfisa Inga Landgré 
 
Översättning Lars Kleberg 
Regi Emmet Feigenberg 
Scenografi och kostym Karin Betz 
Ljus Erik Berglund 
Peruk och mask Lena Strandmark, Nathalie Pujol 
 
Premiär 4 september Lilla scenen 
 
 
Måsen 
Av Anton Tjechov 
 
2013 hyllades Vibeke Bjelke för sin uppsättning av Lars Noréns Som löven i Vallombrosa, 
en pjäs starkt inspirerad av Tjechovs Måsen. Nu tar hon sig an just den pjäsen. 
 
Till broderns gods på landet kommer den firade skådespelerskan Arkadina och hennes älskare, 
författaren Trigorin. Hennes son Konstantin har skrivit en modern pjäs som nu ska spelas som 
sällskapsnöje med den unga Nina i huvudrollen. Arkadina håller på att åldras, Trigorin tvivlar på 
sitt författarskap medan de unga är fyllda av storslagna drömmar om teater, berömmelse och 
kärlek.  
 
Tjechov kallade Måsen för en komedi och temat är förutom konstens och teaterns roll i våra liv, 
framför allt kärleken. Kärleken mellan mor och son, den olyckliga kärleken och kärleken man 
inte kan besvara. Som alltid visar Tjechov med varm humor våra mänskliga tillkortakommanden 
och uppmanar oss att se verkligheten i vitögat i stället för att fylla tillvaron med prat och falska 
drömmar. 
 
Vibeke Bjelke regisserade tidigare i år Tjechovs Körsbärsträdgården på Helsingborgs stadsteater, 
en kritikerrosad succé. 
 
I rollerna  
Arkadina Stina Ekblad  
Konstantin Christoffer Svensson  
Sorin Hans Klinga  
Nina Emma Mehonic 
Sjamrajev Per Mattsson  
Polina Eva Millberg  
Masja Rebecka Hemse 
Trigorin Hannes Meidal  
Dorn Björn Granath  
Medvedenko Per Svensson  
m fl 
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Regi Vibeke Bjelke 
Scenografi och kostym Marie í Dali och Steffen Aarfing 
Ljus Ulrik Gad 
Peruk och mask Mimmi Lindell, Lena Bouic Wrange 

Premiär 26 september Stora scenen 
 
 
Hans och Greta 
Av Martina Montelius 
 
En osentimental version av bröderna Grimms klassiska saga, signerad Martina Montelius. 

Hans och Gretas föräldrar har inga pengar. De har inte längre råd med några barn. Så nu har de 
bestämt att de ska lämna Hans och Greta att dö i skogen. Men Hans och Greta lägger sig inte 
bara ner och dör hursomhelst.  De tänker fortsätta leva! En hjälpsam duva tipsar om en tant 
som bor långt in i skogen, alltid bjuder på mat, har ett hus byggt av godis och älskar barn. De går 
dit, men tanten visar sig vara elakare, och hungrigare på barn, än duvan berättat. Men Hans och 
Greta ger inte upp nu heller. 
 
Martina Montelius version av bröderna Grimms klassiska saga är osentimental, rolig och lite 
läskig. En berättelse om att växa upp utan pengar till glass på utflykten, om syskonskap och om 
hur beroende föräldrar är av sina barn. 
 
Regisserar gör Sally Palmquist Procopé som på Unga Dramaten/Elverket tidigare satt upp Lilla 
stormen. Hon har verkat på UngaTur/Turteatern, är knuten till Orionteatern och har även 
arbetat för Malmö Opera och Kungliga Operan. 

Från 7 år 
 
I rollerna 
Greta Maia Hansson Bergqvist 
Hans Rasmus Luthander 
Pappan Eric Stern 
Mamma/Häxa Sanna Sundqvist 
 
Regi Sally Palmquist Procopé 
Scenografi Mats Sahlström 
Kostym Jonna Bergelin 
Peruk och mask Veronica Liljeblad 
 
Urpremiär 17 oktober Unga Dramaten/Elverket 
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≈ [ungefär lika med] 
Av Jonas Hassen Khemiri 
 
Hur mycket tjänar du? Vem tjänar du? I Jonas Hassen Khemiris nyskrivna pjäs möter vi ett 
myller av människor som är på kollisionskurs med marknaden.  

Martina drömmer om att odla sig fri från det ekonomiska systemet, Mani vill krossa det. Andrej 
söker jobb, Freja söker hämnd. De investerar pengar i porto och pinjenötter, fejkbubblor och 
parfymer, barnvagnar och utopier. Alla tycks invaderade av siffror. Hur påverkas vi, våra blickar, 
våra ord, våra kroppar av det ekonomiska system som omger oss? 

≈ [Ungefär lika med] är en rolig och brutal pjäs som strävar efter att ge publiken maximalt 
underhållningsvärde per investerad krona. Vad krävs egentligen för att en pjäs ska vara värd sitt 
(dyra) biljettpris?   

Regissören Farnaz Arbabi och författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri har tidigare 
samarbetat i uppsättningarna Invasion! På Stockholms stadsteater och Jag ringer mina bröder på 
Malmö stadsteater och Stockholms stadsteater. 

I rollerna 
Mani Hamadi Khemiri 
Silvana/Freja Thérèse Brunnander 
Casparus/Ivan/Pausprataren/Kund Ardalan Esmaili 
Martina 2/Arbetskassegubben/Laura Lorenzo Bianca Kronlöf 
Martina Marall Nasiri 
Peter Christopher Wagelin 
Andrej Pablo Leiva Wenger 

Regi Farnaz Arbabi 
Scenografi Jenny Kronberg 
Kostym Lena Lindgren 
Ljus Markus Granqvist 
Musik Anna Haglund 
Peruk och mask Thea Holmberg Kristensen 

Urpremiär 23 oktober Lilla scenen 
 

Johanna 
Av Mirja Unge 

År 1412 föddes Jeanne d'Arc, bondflickan som tack vare sin övertygelse framgångsrikt 
kom att leda Frankrikes armé. Nästan 600 år senare föds Johanna i Sverige och hennes 
pappa ser vita duvor slå sig ner på fönsterbrädet vid hennes födsel. 

Johanna växer upp på landet, meckar med mopeder och längtar efter en större mening. Snart 
upptäcker hon en märklig förmåga. Hon kan känna skogens hjärta slå och hör att den ropar på 
hjälp. En stulen motorsåg och mycket envishet senare befinner sig Johanna i maktens korridorer.  



Pressmeddelande från Dramaten måndag 24 mars 2014  

 

Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik. 
Unga Dramaten gör teater för barn och unga. Dramaten& är rubriken för det som händer vid sidan av den ordinarie repertoaren – som 
konserter, samtal, seminarier och performance. 1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 
1908. Marie-Louise Ekman är VD och konstnärlig ledare sedan 2009. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd 
av regeringen.  

 

Som nybliven politiker möter hon granskningar, hot och hat. Men Johanna vägrar kompromissa. 
Är det hon eller resten av världen som är galen? 
 
Johanna är en nyskriven pjäs av den rosade dramatikern Mirja Unge, känd för sin avväpnande 
humor och sitt säregna språk. En storslagen historia i febrigt tempo om en passionerad 
människas uppgång och fall. En rasande uppgörelse med den pågående miljökatastrofen och en 
saga om en nutida Jeanne d'Arc som till varje pris vill förändra vårt sätt att leva. 

Uppsättningen är det fjärde samarbetet mellan regissören Jenny Andreasson och dramatikern 
Mirja Unge. De har tidigare arbetat tillsammans i framgångsrika uppsättningar av Var är alla? 
(Riksteatern 2005), Mariella (Göteborgs stadsteater 2008) och Klaras resa (Göteborgs 
stadsteater 2010). 
 
I rollerna  
Johanna Nina Zanjani 
Brodern Jakob Adam Pålsson 
m fl 
 
Regi Jenny Andreasson 
Scenografi och kostym Marika Feinsilber 
Ljus Erik Berglund 
Peruk och mask Peter Westerberg, Johan Lundström 

Urpremiär 4 december Stora scenen 

 
ÅTER PÅ DRAMATENS SCENER I HÖST 
 
Den girige 
Av Molière 
Regi Gösta Ekman 
I rollerna Johan Rabaeus, Christoffer Svensson, Sanna Sundqvist, Filip Alexanderson, Ellen 
Jelinek, Marie Richardson, Pierre Wilkner, Erik Ehn, Per Svensson och Hans Klinga 
Nypremiär 23 augusti, Stora scenen 
 
Liv Strömquist tänker på dig! 
Av Liv Strömquist 
Regi Ada Berger 
I rollerna David Book, Eric Stern, Sanna Sundqvist, Py Huss-Wallin 
Nypremiär 29 augusti, Unga Dramaten/Elverket 
 
Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva 
Av Ann Heberlein  
Regi, bearbetning, scenografi och kostym Sunil Munshi 
I rollen Melinda Kinnaman 
Nypremiär 31 oktober, Lilla scenen 
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Kicktorsken 
Av och med Alexander Salzberger 
Nypremiär 21 november, Unga Dramaten/Elverket 
 
 
DRAMATEN& 
 
Nico – Sphinx of Ice  
Regi Nadja Weiss 
I rollen Fanny Risberg 
Nypremiär 11 september, Tornrummet 
 
I shall not be entirely forgotten 
Av Jens Nielsen och Tomas Rajnai, Osynliga Teatern 
Nypremiär 16 september  
 
 
För mer information: 
 
Mimmi Fristorp 
Pressansvarig 
08-6656175 
0703-726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se 
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