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MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF 

Anna Thurfjell

TACK TILL VÅRA SAMVEKANSPARTNERS

Bilbolaget, Bodens kommun, City Rehab, Galären, 

Inpuls, LKAB, Lule Grafiska, Luleå Energi, Pajala 

kommun, Övertorneå kommun.

FOTO Magnus Stenberg, där inget annat anges. 

Kollektivet: Jakob Arevärn 

Allrakäraste syster: Daniel Holmgren

FORMGIVNING Anja Rödén

TRYCK Lule Grafiska 2023-01

Med reservation för ändringar.

När vi ser oss själva uppförstorade på scenen – 
det är då sagan blir verklig och verkligheten 
sagolik. Temat för året är familjen och våra 

relationer. Visst är vi alla vanliga och ovanliga. Visst 
är vi alla mer lika än olika.

Först ut är Kollektivet, en skrattvänlig relations- 
kavalkad skriven och framförd av två ekvilibrister 
i komik och scennärvaro. Linda Wincent och Sven 
Björklund har fått fria händer och kommer att  
gestalta ett helt ”Kollektiv” på scenen av udda  
existenser. Föreställningen kommer att bli ett blän-
dande blandverk av både film och teater – eftersom 
berättaren i pjäsen egentligen är en dokumentär- 
filmare. Det doftar humor, sjuttiotal och kärlek med 
förhinder.

Därefter får Astrid Lindgren ännu en gång ta till  
orda i sin saga Allrakäraste syster. På Ung scen norr 
vrider vi på dilemmat att vara liten och få ett små-
syskon, just när det passade som sämst.

En fantasilek breder ut sig mellan Barbro och 
hennes uppdiktade syster Ylva-Li. Här uppstår verk-
lig syskonkärlek, äventyr och tivolikänsla mellan 
scen och salong. Barnen får vara med och viska och 
sjunga.

Det verkar som om vad som helst kan hända 
under Astrid Lindgrens stabila beskydd.

På stora scenen kan vi stolt presentera Marsvins- 
nätter – en aldrig tidigare uppförd pjäs av Christina 
Herrström, etablerad författare, senast med  
Ödeläggaren och inte minst med teveserierna Ebba 
och Didrik och Glappet.

Nu har närbilderna förflyttats upp till teater-
scenen där vi får möta Alvilde och hennes familj. 
Längtan vibrerar, inte bara hos Alvilde utan också 
mellan de övriga familjemedlemmarna och inte 
minst bland familjens husdjur, marsvinen. Tjut över 
nejden utlovas. Vad vill vi egentligen ha ut av våra 
liv? Kärlek, erotik, barn och smådjur?

Plötslig stiger någon ned från ovan. Någon som 
kanske kan tillfredsställa alla? Är det en Gud? 
Spänning och skratt utlovas i denna igenkännan-
de skildring av en familj i lättsam kris. Christina 
Herrström har ännu en gång satt fingret mitt i prick 
på någonting som gör ont samtidigt som vi kiknar 
av skratt.

Riktig kris serverar vi i pjäsen Jag springer, en mono-
log framförd på ett löpband. Förlusten av ett barn 
driver personen att aldrig sluta springa. Verkligare 
kan det inte bli. Detta är en pjäs att få på recept när 
livet känns oöverstigligt svårt. Med hoppet om att 
det aldrig mer ska drabba någon.

Mellan raderna kan det oförutsägbara hända. 
Bakfickor, scensamtal och andra hyss. Sagor med 
fötter på.

Teatern hälsar dig!

Er direktris
Gunilla Röör

Våren 2023:  

Hisnande berättelser  
om människorna
När jag var liten älskade jag sagor. Det gör jag 
fortfarande. Och teater för mig är sagor med fötter 
på. Våren 2023 tänker teatern erbjuda er hisnande 
berättelser om människorna och deras vedermödor.



Alvilde räcker inte till. Inte för barnen, inte för bästa 
väninnan, inte för sin man och absolut inte för marsvinen 
som ylar i köket. En röd dörr som aldrig får öppnas  
dunkar varm i hemmet där ingen är tillfreds. Då kraschar 
Kentauren Ken in genom väggen och ställer allt på ända.

Christina Herrström (Glappet, Ebba & Didrik, Ödeläggaren) har skrivit 
ett skruvat drama om livet, passionen, meningen – hur ska man 
orka och hinna med mellan arbete och tvätthögar? Och vad händer 
med drömmarna?

av Christina Herrström

Urpremiär den 11 mars 2023
Spelas 11 mars –15 april  

på Norrbottensteaterns scen 1

Medverkande Nora Bredefeldt, Derek Cespedes 
Barrientos, Ivar Forsling, Kristine Gulbrandsen, 

Jonas Hellman Driessen, Erik Kaa Hedberg,  
Minttu Mustakallio och Maja Runeberg

Pjäsförfattare Christina Herrström
Förlag Colombine Teaterförlag 
Regi/scenografi Sara Giese
Manusarbete Sara Giese och  

Marie Persson Hedenius
Mask/peruk Isabel Löfgren Roberts

Kostym Liv Pettersson
Musik Min stora sorg/Ann-Sofie Lundin

Koreografi Jenny Schinkler
Belysningsmästare Mikael Söderstjerna

Ljuddesign/ljudteknik Arnaud Spicq
Scenografikonsult Mona Knutsdotter

Regiassistent Maria Pontén och Martin Sundbom
Scenmästare Torulf Öhman
Rekvisita Petter Karppanen

Videoproduktion Annie Tådne
Statist Petter Karppanen

KOSTYMATELJÉ OCH VERKSTÄDER
Tillskärare Therése Nilsson

Sömmerska Susanne Öhman 
Skräddare Arvid Sandin
Snickare Peter Tjernqvist

Smide Torulf Öhman
Attributör/dekormålare Rickard Bristle

Dekormålare Kalle Nyman

Producent Gunnel Lindström
Teknisk chef Lothar Bellgardt
Affischfoto Magnus Stenberg

Föreställningens längd 
2 timmar och 15 minuter inkl. paus 

Biljettpris Ordinarie pris 380 kr. Pensionär 300 kr. 
Student/ungdom t.o.m. 30 år 100 kr

Målgrupp Rek. från 11 år



Urpremiär den 18 februari 2023  
Spelas 18 februari –15 maj  

på Norrbottensteaterns scen 2  
och på turné i länet 

Medverkande  
Sven Björklund och Linda Wincent

Regi och pjäsförfattare Sven Björklund 
och Linda Wincent

Bollplank manus Gunilla Röör, Anna Azcárate 
och Rasmus Lindberg

Scenografi Hillevi Rhodin
Kostym Mona Knutsdotter

Mask/peruk Annika Öhlund
Belysningsmästare Marcus Hagman

Ljuddesign Daniel Fröjd Wasberg
Rekvisita Kristin Danielsson

KOSTYMATELJÉ OCH VERKSTÄDER
Tillskärare Therése Nilsson

Sömmerska Susanne Öhman 
Skräddare Arvid Sandin
Snickare Peter Tjernqvist

Smide Torulf Öhman
Attribut Rickard Bristle

Producent Hans Eriksson
Teknisk chef Lothar Bellgardt

Affischfoto/film Jakob Arevärn

Föreställningens längd 
1 timme och 20 minuter, ingen paus

Biljettpris Ordinarie pris 320 kr. Pensionär 250 kr. 
Student/ungdom t.o.m. 30 år 100 kr

Målgrupp Rek. från 11 år

Dokumentärfilmaren Lars-Åke Möller följer 
den karismatiske Christer och den godhjärt- 
ade Anita från storstadsnoja och trängsel i 
huvudstaden upp till Norrbotten där de ska 
starta ett kollektiv. Men drömmen om ett 
ekologiskt självhushåll och gemenskap får 
stå tillbaka för okonventionella odlings- 
metoder där kvinnans former står i centrum. 
Sommaren 1971 förändras länet till det 
Norrbotten vi känner idag.

Kollektivet är en dokumentär-teater varvat med in-
tervjuer och autentiska klipp från Lars-Åke Möllers 
arkiv, där vi dels får bekanta oss med det kollektiv 
han själv var med och skapade, dels träffa några av 
de människor vars liv berördes och förstördes av 
kollektivets svallvågor.

Kollektivet är en humorföreställning om det  
svåraste av allt – att vara fler än en. 



Premiär den 29 april 2023 
Spelas 29 april –13 maj  

på Norrbottensteaterns scen 3

Medverkande Maja Runeberg

Av Line Mørkeby
Inspirerad av Anders Legarth Schmidts  

blogg med samma namn
Översättning Daniel Rylander 
Regi Jonas Hellman Driessen

Scenografi/kostym Mona Knutsdotter

KOSTYMATELJÉ OCH VERKSTÄDER
Tillskärare Therése Nilsson

Sömmerska Susanne Öhman
Skräddare Arvid Sandin
Snickare Peter Tjernqvist

Smide Torulf Öhman

Producent Hans Eriksson
Teknisk chef Mats Lundstedt

Affischfoto Magnus Stenberg

Föreställningens längd  
1 timme, ingen paus

Biljettpris Ordinarie pris 230 kr.  
Pensionär 180 kr. Student/ungdom,  

t.o.m. 30 år 100 kr
Drama. Rek. från 11 år

En timme efter att hennes dotter dör i cancer 
börjar Johanna springa. Och sedan kan hon 
inte sluta. Hon springer dag, efter dag, efter 
dag. Löpningen tar henne inte bara ut i skogen 
utan även bort från förlusten, saknaden och den 
förlamande sorgen.

För det är först när andhämtningen håller på att 
spränga bröstkorgen som hon känner att hon kan  
andas igen. Och börja läka.

På ett ständigt rullande löpband utför Maja Runeberg 
Line Mørkebys monolog i en pjäs som är lika mycket 
en känslomässig som fysisk bedrift. Jag springer är en 
marathonmonolog på 8 kilometer varje kväll.

En monolog om att undfly sorgen



Premiär den 24 februari 2023  
Spelas på Norrbottensteaterns scen 2 och 3  
och på skolturné i länet 24 februari – 3 juni

Medverkande
Françoise Fournier och Mia Blomberg

Av Astrid Lindgren 
Manus Jonna Nordenskiöld 

Teaterförlag Nordiska Aps – www.nordiska.dk 
Regi Therése Lindberg

Scenografi/kostym Mona Blombäck
Mask/peruk Gemila Löfgren Roberts

Kompositör Tomas Isacsson
Ljus Calle Mårtensson

Ljud Urban Wirén

KOSTYMATELJÉ OCH VERKSTÄDER
Tillskärare Therése Nilsson

Sömmerska Susanne Öhman
Skräddare Arvid Sandin
Snickare Peter Tjernqvist

Smide Torulf Öhman
Attribut Ateljéer och verkstäder

Producent Maja Alasalmi och Hans Eriksson
Teknisk chef Lothar Bellgardt
Affischfoto Daniel Holmgren

Föreställningens längd 45 minuter, ingen paus
Biljettpris Ordinarie pris 100 kr. 

Målgrupp Rek. från 6 år

Barbro har fått en lillebror och hennes föräldrar 
har plötsligt inte tid med henne längre. Men som 
tur är hittar hon en dag en tunnel bakom rosen-
busken Salikon.

Den leder ner till ett magiskt underland och hennes 
egen allrakäraste syster: Ylva-Li. Tillsammans tar Barbro 
och Ylva-Li med publiken på ett äventyr när de rider på 
hästar, äter sockervadd från buskar och badar i silver-
bäckar. Och hanterar sorgen när Salikons rosor en dag 
inte blommar mer.

Bearbetad för scenen av Jonna Nordenskiöld

Norrbottensteaterns unga scen presenterar



Premiär den 10 juni 2023  
Spelas 10 juni – 16 juli  på Hägnan i Gammelstad 

och på turné i länet

Medverkande Mattias Alkberg, Nora Bredefeldt, 
Erik Kaa Hedberg, Tomas Isacsson, Karin Paulin  

och Linda Wincent

Pjäsförfattare Barbro Lindgren
Bearbetning Bobo Lundgren och  

Johanna Söderberg
Regi Rasmus Lindberg
Musik Mattias Alkberg

Scenografi Mona Blombäck
Kostym Liv Pettersson

Mask Isabel Löfgren Roberts 
Ljus Calle Mårtensson

Ljud Daniel Fröjd Wasberg
Rekvisita Petter Karppanen

KOSTYMATELJÉ OCH VERKSTÄDER
Tillskärare Therése Nilsson

Sömmerska Susanne Öhman
Skräddare Arvid Sandin
Snickare Peter Tjernqvist

Smide Torulf Öhman

Producent Gunnel Lindström
Teknisk chef Mats Lundstedt

Föreställningens längd 2 timmar plus paus
Målgrupp Familjeföreställning

Loranga, Masarin  
och Dartanjang

Mattias Alkberg. 

Barbro Lindgrens älskade barnböcker kommer till liv som 
sommarteater med rockpoeten Mattias Alkberg i rollen som 
den anarkistiske pappan Loranga.   

Loranga är en perfekt pappa, tycker Masarin. För han hittar på så 
många roliga saker. Antingen spärrar de in tigrar i ladan. Eller så stjäl 
de korvar av Varma korv-gumman. Eller så blir de kompisar med tjuven 
Gustav, och dansar till popmusik långt in på nätterna. Eller så lurar de 
Masarins farfar Dartanjang att han är tigertämjare fast han inte är det. 
Så länge Masarin slipper gå till skolan blir allting bra…

Loranga, Masarin och Dartanjang är en uppkäftig och högoktanig 
föreställning med nyskriven musik av Mattias Alkberg.

Sommarteater



Biljettinformation
Biljetter till våra föreställningar köper du på norrbottensteatern.se, i vår biljettkassa eller på Kulturens hus.

Varmt välkomna till oss på  
Norrbottensteatern, Sveriges första 
länsteater och hela länets teater!

WEBBEN På vår webb norrbottensteatern.se 
kan du köpa dina biljetter utan avgifter. Biljetter, 
bokningsbekräftelse och kvitto skickas till din 
e-post. 

BILJETTKASSAN Norrbottensteaterns foajé. 
Ordinarie öppettider: tis-fre kl 12.00-17.00. Alltid 
öppet 2 tim innan föreställningsstart. 

KULTURENS HUS Telefon: 0920-45 59 00.  
En serviceavgift på 20 kr/biljett tillkommer.

TURNÉFÖRESTÄLLNINGAR Biljetter till våra 
turnéföreställningar köps via den lokala arran- 
gören, ofta länets teaterföreningar. Kontakt-
uppgifter till länets teaterföreningar hittar du på 
Riksteaterns Norrbottens webb:  
www.riksteatern.se/norrbotten

GRUPPBOKNING Större grupper på 21 
personer eller fler får 20 % rabatt på ordinarie 
biljettpris. Boka via Olov Stenlund, säljare och 
ombudsansvarig: telefon 070-518 00 44,  
e-post olov.stenlund@norrbotten.se 

TILLGÄNGLIGHET Våra scener, foajé, teater- 
restaurang, garderob och toaletter är i markplan. 
Ett begränsat antal rullstolsplatser finns i alla 

salonger. Rullstols- och ledsagarplats bokas i 
förväg via Norrbottensteatern. För rullstolsplatsen 
betalar du ordinarie pris. Ledsagare går alltid 
gratis tillsammans med dig. Meddela biljett-
kassan vid bokning. Endast bokningsbart via 
Norrbottensteatern.

VÅRA SCENER Norrbottensteatern har tre  
scener: scen 1 med cirka 300 platser, scen 2 
med cirka 110 platser och scen 3 med cirka  
108 platser.

ÖVRIGA FRÅGOR Välkommen att kontakta 
oss. E-post: norrbottensteatern@norrbotten.se.  
Besöksadress: Norrbottensteatern, Norra  
Strandgatan 3-5 (Norra Hamn), 972 39 Luleå.

Mat och dryck i 
teaterrestaurangen
Teaterrestaurangen Bistron ligger sida vid sida med Norrbottensteatern. 
Här tolkas den norrländska mattraditionen i kontrastrika möten mellan 
finlir och innovation. Mat som inspirerar, överraskar och smakar riktigt 
gott – för både små och stora sällskap. 

Under föreställningar i två akter serverar Bistron pausfika i teaterns foajé. 

Varmt välkomna!
www.bistron.se, 0920-52 31 00, info@bistron.se

Bli teaterombud  
och vår ambassadör
Våra teaterombud är ambassadörer för Norr- 
bottensteatern och bidrar till ett levande kulturliv i 
hela länet. Som teaterombud förmedlar du biljetter 
till våra föreställningar i ditt eget nätverk.

Du får 30 % rabatt på biljetter du förmedlar  
(gäller Norrbottensteaterns egna produktioner).

Du blir inbjuden till våra omtyckta 
ombudsträffar.
Du får ta del av exklusiva 
förhandsvisningar av säsongens 
föreställningar.

Din motprestation? 
Att förmedla minst 

tio biljetter per 
säsong.

Lördagsmatinéer
Våra lördagsmatinéer är uppskattade av den 
yngre publiken. Biljettpriset är alltid 80 kr och 
vårens föreställningar vänder sig till barn i  
åldrarna 3-9 år. Detaljerad information om 
varje föreställning hittar du på vår webb, 
norrbottensteatern.se/forestallningar/

TEATER TRE 
Svempas nappar
Svempas nappar är en barnkomedi med hög igenkänningsfaktor 
för 3-6 åringar och deras vuxna. En mat-kabaret om kärlek, var-
dag, upprepning och förtröstan. Om småbarnsårens kärleksfulla 
men kravfyllda bebis-service. 
När Lördagen den 25 mars kl. 13:00 och kl. 15:00 på scen 2.
Föreställningens längd 35 minuter.
Målgrupp Barn 3-6 år.
Fritt inspirerat efter ”Svempa vill ha många nappar” av  
Barbro Lindgren.
Regi Py Huss-Wallin.

SKUGGTEATERN 
Vara 
I föreställningen Vara får 
publiken följa Hamlets 
sorg och frustration 
efter hennes föräldrars 
skilsmässa. Allt Hamlet vill 
är att alla ska sluta tycka 
synd om henne och att 
bara få vara. 
När Lördagen den 1 april  
kl. 13:00 på scen 2.
Föreställningens längd 
1 timme. 
Målgrupp Barn i för- 
skoleklass – årskurs 3. 

Gästspel

BEAIVVÁŠ SÁMI NAŠUNÁLATEÁHTER 

Sara čiegusvuohta/Det Sara skjuler 
I sin tredje ungdomsroman skriver Kathrine Nedrejord om et lite 
miljø der en voldtekt setter alle relasjoner på prøve. Nedrejords 
roman setter ord på en frykt, et sinne og en fortvilelse altfor 
mange unge jenter opplever. 
När Onsdagen den 22 mars kl. 19:00 på scen 2. 
Föreställningens längd 1 timme och 15 minuter.
Biljettpris 230 kr, barn upp till 16 år 100 kr, student/scenpass 
150 kr.
Spelas på nordsamiska, textas till norska. 

TORNEDALSTEATERN

Kollontay 
Upplev Pajalabornas berättelser om bombanfallet 1940 och 
Aleksandra Kollontajs kamp för att minimera krigets skador. En 
stark och ovanlig kvinna som inspirerar än idag! 
När Fredagen den 17 mars kl. 19:30 på scen 3.
Föreställningens längd 1 timme och 10 minuter. 
Biljettpris 230 kr, ungdom/student upp till 30 år 100 kr.
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Vill du veta mer?  
Kontakta Olov Stenlund, säljare och ombudsansvarig,  
070-518 00 44, olov.stenlund@norrbotten.se

Senaste nytt från teatern – prenumerera på 
vårt nyhetsbrev
Häng med bakom kulisserna på Norrbottens största kultur- 
producent! I vårt populära nyhetsbrev får du alltid veta det 
senaste från teatern först. För att prenumerera, gå in på  
www.norrbottensteatern.se




