SPELÅRET 2015/2016

Mardröm, fantasi och kärlek på Din Teater
Varmt välkommen till Östgötateaterns pressträff inför kommande spelår, där teaterchef Johan Celander och
AnnaLina Hertzberg, ny konstnärlig ledare för ung scen/öst, tillsammans med några av årets regissörer,
skådespelare och scenografer presenterar årets repertoar.
”En säsong där vi utforskar och överskrider gränser. Där vi rör oss från det dokumentära till rena fantasterier,
från mörk dramatik till rock’n roll. På väg in i ett nytt scenkonstbolag satsar vi hårdare än någonsin på att
utvecklas som en stark röst, som undersöker, kommenterar och funderar kring vår värld och vår existens. En
teater som ger inblick i själen och utblick i världen.” Johan Celander
DATUM: tisdag 11 augusti
TID: kl. 10.30
PLATS: Stora teatern, Norrköping
REPERTOAR 2015/2016
Stora scenerna:
 Kungens rosor - Moa Martinsons berättelse om arbetare 1906, som lika gärna kunde ha utspelat sig i
dag. Vi följer sextonåriga Mia sommaren hon börjar se samhället med helt andra ögon.
 Frankenstein - En nattsvart och dråplig rockmusikal om vänskap, kärlek, misslyckanden och ond bråd
död, med Anders Moneybrother Wendin i rollen som den fallne ängeln.
 Bröllopsresan - Gabriella och Marian på bröllopsresa i ett sönderfallande Europa. En berättelse från ett
yrvaket Sverige, byggd på hundratals intervjuer med tiggare och östgötar.
 Wendy & Peter Pan - Möt de förlorade barnen, sjöjungfrur, urtidsdjur och pirater i landet Ingenstans.
Ett hejdundrande teateräventyr för hela familjen.
 1984 - En spännande nydramatisering av George Orwells klassiska övervakningsdystopi, där Storebror
ser allt och det som inte passar måste ändras eller raderas – det gäller även människor. (i samarbete
med Riksteatern)
 Ensam - Skam, svek och stolthet blandas i kärleksdramat om den ogifta kvinnan Thora, som väljer den
svåra vägen i livet. Skriven redan 1886 av den då radikala dramatikern Alfhild Agrell. (i samarbete med
Riksteatern)
Dessutom: soppteater, kammarspel, Digitaliseringsprojektet, Kultur för äldre m.m.
REPERTOAR 2015
ung scen/öst:
 Blomma blad en miljard - När Ollsis älskade marmor dör ställs allt på ända. En dockig sprakande
humoristisk föreställning om fantasi, hunger, sorg och förlust.
 Din inre röst - Ett hörlursspel på klassrumsturné. Om att uppleva det kusliga, spännande och vilsamma
i att bli främmande inför det vardagliga.
Dessutom: teaterskola, fri feministisk scenkonstsamling och gästspel.

FÖR MER INFORMATION:
Jeanette Söderwall, kommunikatör, 011-21 85 21, jeanette.soderwall@ostgotateatern.se

