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12.00 
102. Fröken Julie 

T 6  1 tim 20 min 

Anna Pettersson 
Fröken Julie är August Strindbergs stora mästerverk och mest spelade 
pjäs. I Anna Petterssons egensinniga och kritikerrosade tolkning står hon 
själv för regi samt spelar alla rollerna. Anna beskriver läsarten av pjäsen: 
”Den välkända pjäsens tema om klass, genus, makt, arv och miljö får en 
ny dimension av att en och samma skådespelerska spelar alla de tre rollerna. 
Fokus flyttas från de yttre omständigheterna till de inre komplexa 
drivkrafter, drifter och motsättningar som ryms inom en människa. Det 
möjliggör också tolkningar som avviker från den traditionella naturalistiska 
formen”. 

12.30 

125. Kultur  ♥ fibernät = landsbygden lever 

FH: Brage  1 tim 30 min 

Arr: Dalateatern, Riksteatern och Kulturrådet 
Sverige har kanske ett av världens mest utbyggda fibernät. Det ger unika 
förutsättningar att tillgängliggöra samhällstjänster, kultur och mötesplatser 
mellan människor oavsett var de bor. Vård och utbildningssektorn har 
sedan länge undersökt möjligheterna att utveckla sina samhällstjänster 
via ett väl utbyggt fibernät, nu behöver också kulturen kliva in på banan 
för att fibernätet ska bli den infrastruktur framtidens välfärdssamhälle 
behöver. 
Kulturrådet har fått ett efterlängtat uppdrag att kartlägga hur digital teknik 
kan användas. Dalateatern har bedrivit försök med Interaktiva digitalt 
överförda föreställningar sedan 2009 tillsammans med KTH och Folkets 
Hubb. Riksteatern har sedan 2009 tillsammans med samarbetsparterna i 
Scen utan Gränser och KTH, Framtidens kultur, Fiberoptic Valley mfl 
ordnat utbildningar, konferenser och drivit utvecklingsprojekt för tillgänglighet, 
konstnärlig utveckling och kultur bruk via fibernätet. 
Seminariepasset inleds med några scener ur föreställningen ”Varg” av 
Anders Duus. Överföringen sker från Dalateatern precis på det interaktiva 
sätt som utvecklats med denna metod, som alltså skiljer sig från övriga 
digitala överföringar som förekommer idag. Det är det unika 
föreställningstillfället 
som förmedlas i ett möte där både skådespelare och publik 
är närvarande samtidigt. 
Efter inslaget från Dalateatern följer en dialog där vi tar pulsen på de 
idéer och strategier som politiker, utredare, kulturchefer, konstnärer, 
tänkare och publik har för att genom fibernätet utveckla det framtida  
välfärdssamhället. 

 
 

 
14.00 
126. Rum för teknik och scenkonst 

FH: Brage  3 tim – Öppet hus, ej bokningsbar 

Arr: Scen utan gränser och Riksteatern 
Här får du se, höra om och kanske till och med pröva nya tekniska 
lösningar för scenen. Riksteatern samverkar med många andra för att 
hitta nya sätt att tillgängligöra scenkonsten för fler samt för att utveckla 
scenkonsten. 

14.00 
107. The Outsider 

T 4  1 tim 10 min l 
TT13 
En man i 40 roller! Magikern Janne Raudaskoski är en mångsidig artist. I 
sin föreställning The Outsider kombinerar han finurligt clowneri med magisk 
illusion, modern teknologi och en stor bredd av både ljus- ljud- och 

visuella effekter. Det här är experimentell teater som hämningslöst bryter 
alla gränser mellan drama och show. Koncept, manus, magi och roller 
Janne Raudaskoski. Regi Sami Rannila 
”Ett mycket imponerande koncept av den skicklige trollkarlen Janne 
Raudaskoski som elegant förvandlar sig mellan de olika rollfigurerna i sin 
soloföreställning. Detta måste upplevas!” Helsingin Sanomat 

17.00 
132. Hur görs scifi -, thriller -, skräck - och 
fantasiskådespel med modern illusionsteknik? 

T 4  1 tim 

Arr: Riksteatern 
Magikern Tatu Tyni skapar nya band mellan traditionellt trolleri, illusionsoch 
teaterteknik. Under ett årtionde har han turnerat jorden runt. Han 
har fokuserat på att utveckla modern teknik för teaterscenen och lyckas 
i sina nya föreställningar få skådespelaren och försvinna och återuppstå 
på en fullständigt tom scen. Vilken scenmagi öppnas med dessa 
tekniker? Tatu Tyni har en vision för framtiden. Under Teaterdagarna 
presenterar han arbetet med produktioner som Werewolf och Cindarella 
och föreläser om illusionsteknik. 
Seminariet ges på engelska. 

 
 
 
 
 
 



18.00 
116. FINNDrama – reading 

Sal 8  45 min 

Riksteatern i samarbete med Uusi Teatteri och Turteatern 
Riksteatern presenterar i samarbete med Uusi Teatteri (Nya Finska 
teatern i Sverige) en serie nya finländska pjäser översatta till svenska. 
Under 2009 – 2011 har fem pjäser haft premiär på Dramaten. Från 2012 
har FINNDrama-samarbetet fortsatt tillsammans med Turteatern. Som 
arrangör kan du boka den text du är intresserad av och ordna en egen 
läsning på din ort. Välkommen att bekanta er med vårt upplägg för läsning 
av finländsk dramatik! 

19.30 
119. Lebensraum 

T 2  1 tim 10 min l 
Jakop Ahlbom 
Ett gästspel från Holland. Två män lever tillsammans i ett litet rum. 
Genialt har de löst bristen på utrymme – allt är multifunktionellt: sängen 
är också ett piano, bokhyllan tjänar också som kylskåp osv. Bristen på 
kvinnlig omvårdnad kompenseras med ett mekaniskt hembiträde. Det blir 
snart uppenbart att denna dam har planer på mer än att städa – kvinnan 
är en docka med en egen vilja som inte kan beordras! Uppfinningen kan 
bli deras undergång… 

20.00 
121. The Outsider 

T 4  1 tim 10 min l 
TT13 
En man i 40 roller! Magikern Janne Raudaskoski är en mångsidig artist. I 
sin föreställning The Outsider kombinerar han finurligt clowneri med magisk 
illusion, modern teknologi och en stor bredd av både ljus- ljud- och 
visuella effekter. Det här är experimentell teater som hämningslöst bryter 
alla gränser mellan drama och show. Koncept, manus, magi och roller 
Janne Raudaskoski. Regi Sami Rannila 
”Ett mycket imponerande koncept av den skicklige trollkarlen Janne 
Raudaskoski som elegant förvandlar sig mellan de olika rollfigurerna i sin 
soloföreställning. Detta måste upplevas!” Helsingin Sanomat 

Lördag 27 APRIL 

11.00 
205. Lebensraum 

T 2  1 tim 40 min l 
Jakop Ahlbom 
Ett gästspel från Holland. Två män lever tillsammans i ett litet rum. 
Genialt har de löst bristen på utrymme – allt är multifunktionellt: sängen 
är också ett piano, bokhyllan tjänar också som kylskåp osv. Bristen på 
kvinnlig omvårdnad kompenseras med ett mekaniskt hembiträde. Det blir 
snart uppenbart att denna dam har planer på mer än att städa – kvinnan 
är en docka med en egen vilja som inte kan beordras! Uppfinningen kan 
bli deras undergång… 
Vad är humor? Direkt efter föreställningen Lebensraum diskuterar vi frågan 
– vad är humor? Humor i olika landsändar, ideologiska skämt, finns 

8 
det dålig humor? Ett roligt seminarium om humor och vad vi skrattar åt. 
Samtalsledare Gustav Tegby från Riksteaterns dramaturgiat. 

11.00 
228. Teaterförening, kommun och region i samverkan 

FH: Valhall  45 min 

Arr: Riksteatern 

Sverige har idag 44 förvaltningskommuner med ansvar för det finska 
språket. Tillsammans möjliggör vi regelbundna gästspel från Finland. 
Kom och lyssna på hur det går till! 

12.00 
206. Berlin 1961 

T 3  1 tim 40 min 

NIE Company 
NIE Company har under de senaste åren gjort en fabulös succé med sina 
iscensättningar. Deras prisbelönta trilogi om Europa är på konstant turné 
och spelas på de främsta scenerna/festivalerna. Med den nutida historien 
som grund och genom berättelser om mänskliga öden skapar de en 
scenkonst där vi i publiken blir djupt berörda. Vi känner historiens betydelse 
för oss som individer. Vi både skräms och värms av vårt mänskliga 
tillkortakommande. 
Uppsättningen Berlin 1961 är deras samarbete med Stuttgart Junge 
Ensemble. Denna fristående berättelse om Berlinmuren är genom sitt 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
musikaliska, komiska och djupt mänskliga anslag gripande teater. Om 
den mur som byggdes mellan människor, som fick så stor betydelse 
under många år och som revs i småsten. Och nu är nästan bortglömd… 
Riksteatern och NIE Company förbereder ett samarbete 2014 för den 
unga publiken. 
Direkt efter föreställningen – möt regissören Kjell Moberg, konstnärlig ledare 
för NIE, i ett samtal om ett kommande samarbete med Riksteatern. 
Samtalsledare Bengt Andersson, Uppdragsledare Riksteatern. 

19.00 
223. Berlin 1961 

T 3  2 tim inkl Kritikerbattle 

NIE Company 
NIE Company har under de senaste åren gjort en fabulös succé med sina 
iscensättningar. Deras prisbelönta trilogi om Europa är på konstant turné 
och spelas på de främsta scenerna/festivalerna. Med den nutida historien 
som grund och genom berättelser om mänskliga öden skapar de en 
scenkonst där vi i publiken blir djupt berörda. Vi känner historiens betydelse 
för oss som individer. Vi både skräms och värms av vårt mänskliga 
tillkortakommande. 
Uppsättningen Berlin 1961 är deras samarbete med Stuttgart Junge 
Ensemble. Denna fristående berättelse om Berlinmuren är genom sitt 
musikaliska, komiska och djupt mänskliga anslag gripande teater. Om 
den mur som byggdes mellan människor, som fick så stor betydelse 
under många år och som revs i småsten. Och nu är nästan bortglömd… 
Riksteatern och NIE Company förbereder ett samarbete 2014 för den 
unga publiken. 

20.00 
225. Håpas du trifs bra i fengelset 

T 1  2 tim 

Regionteatern Blekinge Kronoberg i samarbete med Riksteatern 
Susanna Alakoskis berättelse om syskonen Anni och Sami är en berättelse 
fylld av sorg, vrede och vanmakt. Den handlar om drogers makt och 
vad det innebär att vara anhörig till en missbrukare. Men det är också en 
berättelse om kärlek. Medverkande Anna Maria Käll, Yngve Dahlberg. 
”Alakoskis språk och berättelse har hanterats varsamt. Som en ömtålig 
glaskula har Peter Snickars och Pekka Sonck försiktigt studerat alla 
skiftningar och nyanser i berättelsen och lyckats återge dem alla”. Nummer. 
se. 
Eftersamtal: Möt Susanna Alakoski i ett öppet samtal kring föreställningens 
tematik och hur transformeringen av hennes texter från bok till scen 
går till. 


