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GÄSTSPELSVÅREN STARTAR MED PETRA MEDE, PROVOKATIONER 

OCH NYCIRKUS 

Under april och maj månad presenterar Norrbottensteatern fem gästspel i sammanlagt nio 

föreställningar. Först ut är Petra Mede med två utsålda föreställningar av Den ofrivilliga divan 7 och 

8 april. Läs mer här. 

Tisdagen 11 april gästar Rebecka Pershagen Luleå med sin provokativa monolog Daddy Issues. 

Föreställningen handlar om en socialt förbjuden attraktion - att unga kvinnor attraheras av och/eller 

har sexuella relationer med äldre män. Daddy Issues används som en nedsättande term för att 

beskriva beteendet hos dessa unga kvinnor. Rebecka Pershagens prisbelönta monolog har gjort 

segertåg runtom i Sverige och nu senast i Köpenhamn. Daddy Issues ges som 

soppteaterföreställning 11 april kl 12 och sedan som kvällsföreställning kl 19. I samband med den 

senare presenterar Norrbottensteatern Eftersnack: Rosa Rummet där Rebecka Pershagen, genus- 

och organisationsforskaren Kristina Johansson från LTU, Elisabeth Lax samt fler tillkommande 

paneldeltagare samtalar med publiken ur ett genusperspektiv om sexualitet, om huruvida man 

verkligen får älska vem man vill, om tabun och normer. Läs mer här. 

Onsdag 12 april gästar australiensiska nycirkusgruppen Circa Luleå med föreställningen What Will 

Have Been. Circa turnerar världen runt och mötte den svenska publiken senast 2011. Deras 

produktioner får ett översvallande mottagande runt om i världen från såväl publik och arrangörer 

som kritiker. Circas signaturstil – att kombinera poetisk, fysisk skönhet, extraordinär cirkuskonst och 

en fördjupad användning av ljud, ljus och projektion – är både sensuell och storartad. What will have 

been beskrivs som en föreställning för alla som gillar dans, nycirkus, visuella intryck eller helt enkelt 

en fantastisk helhetsupplevelse. Arrangör är Norrbottensteatern i samarbete med Luleå 

Riksteaterförening och Skådebanan Norrbotten. Läs mer här 

Gästspelsvåren fortsätter sedan med The One Legged Man Show – en musikkabaréföreställning med 

artisten Nils Bergstrand som genom ett pistolskott på nyårsafton i Thailand blev av med sitt ena ben. 

I solokabarén The One Legged Man Show berättar han historien om benet som försvann och hur det 

är att resa sig upp inför livet igen. Föreställningen ges som soppteater tisdag 18 april kl 12 samt 

kvällsföreställning kl 19.  Läs mer här. 

Slutligen gästar Kungliga Dramatiska Teatern Luleå 11 och 12 maj med Ibsens klassiker Hedda 

Gabler i ny tappning. Regissören Anna Pettersson har här valt ett avskalat format där Electra 

Hallman som enda skådespelare agerar mot sina medspelare via videoprojektioner. Berättelsen om 

den frustrerade kvinnan som är instängd i patriarkala sociala strukturer som hon har ett alltmer 

desperat behov av att slå sig ur, skrevs 1890 och berättas i denna kritikerrosade föreställning med en 

radikal, och ny, attityd. Läs mer här. 

För pressbiljetter, mer information eller kontakt med någon av de gästande produktionerna 

kontakta Annica Sand, marknadsavdelningen.  Separata pressmeddelanden skickas ut i samband 

med respektive föreställning. Pressbilder finns att tillgå på begäran.  

http://norrbottensteatern.se/utbud/5--den-ofrivilliga-divan-petra-mede
http://norrbottensteatern.se/utbud/6--daddy-issues
http://norrbottensteatern.se/utbud/28--what-will-have-been
http://norrbottensteatern.se/utbud/12--the-one-legged-man-show
http://norrbottensteatern.se/utbud/11--hedda-gabler


Annica Sand 

Marknadsavdelningen 

Norrbottensteatern 

annica.sand@norrbotten.se 

0707-172387 

norrbottensteatern.se 

 

 

mailto:annica.sand@norrbotten.se

