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Biljetter och presentkort

Teaterkort

Under ombyggnadstiden kan du boka och
köpa dina teaterbiljetter på Konserthuset.
Och du kan alltid köpa biljetter via vår hemsida. Våra presentkort kan laddas med valfritt
belopp och gäller i två år.

Du som hade ett Teaterkort för föregående
säsong har fått ett särskilt kort för 2020-2021
som ger dig fortsatta rabatter och förmåner hos
oss, på GöteborgsOperan och Konserthuset.
Nya Teaterkort säljs först till säsongen 20212022.

Följ oss digitalt
Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter.
På hemsidan hittar du artiklar, intervjuer och
bakom kulisserna-reportage. Med vårt nyhetsbrev får du alltid senaste nytt och kan följa oss
under hela ombyggnadstiden.

Tillgänglighet

Teater i coronatider
Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg
och säker i samband med våra föreställningar.
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och anpassar
våra rutiner därefter. Se hemsidan för aktuell
information.

Vi arbetar för att ge vår publik bästa möjliga
tillgänglighet. För syntolkning, textning, hörhjälpmedel, rullstolsplatser etc, se information
för respektive pjäs på hemsidan.

Biljetter säljs på Konserthuset
Telefon 031-726 53 00 (även gruppbokning)
Öppettider vardagar kl 12.00-18.00
E-post biljett@gso.se
Biljetter kan även köpas online på
Göteborgs Stadsteater AB* är ett av Göteborgs Stads helägda bolag
med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd.
* Göteborgs Stadsteater och Backa Teater.

www.stadsteatern.goteborg.se
Biljettpriser

Ansvarig utgivare Björn Sandmark.

Ordinarie pris från 270 kr

Reservation för ändringar.

Ungdom från 110 kr
Vuxenstuderande och pensionär från 210 kr
Grupper från 190 kr/pers
(minst 10 st, varav 1 fribiljett/grupp)
Lunchteater 250 kr (inkl mat) om inget annat anges

www. stadsteatern.goteborg.se
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Foto: Aorta

Välkommen till ett annorlunda teaterår!

Vi renoverar och bygger om. Under tiden spelar vi på andra platser.
Teaterhuset, som invigdes 1934, är ritat av Carl Bergsten.
Arkitekturen är en blandning av 20-talsklassicism och 30-talets
funktionalism. Både in- och utvändigt finns vackra inslag av
Art deco.
I omgångar har byggnaden renoverats, byggts om, byggts till och
anpassats till tidens krav. Nu är det dags igen. Alla förändringar
görs mycket varsamt med hänsyn till det kulturhistoriska värdet i
det numera byggnadsminnesförklarade huset.
Lilla Scen kommer nu att göras om och bli permanent med foajé
och egen entré. Foajébaren, där vi spelar lunchteater, får en ny
modernare scen och den stora fresken av Tor Bjurström på scenens
bakre vägg är frilagd och kommer att restaureras.
En helt ny restaurang kommer till med entré från Berzeliigatan
samtidigt som antalet serveringsställen utökas. En av barerna

ställs i ordning i ett utrymme som stått outnyttjat sedan salongen
senast byggdes om. Här tas nu den vackra originaltapeten fram.
Entrén med biljettkassan får tillbaka en del av den tjusiga
interiör som mötte publiken redan 1934. Till allt detta kommer en
rad behövliga underhållsåtgärder, som till exempel renovering av
fasaden och förbättringar av ventilationen.
Hösten 2021 återinvigs teaterhuset på Götaplatsen, då i en
förbättrad och mer tillgänglig version med ambitionen att ge varje
besökare bästa möjliga helhetsupplevelse.
Under tiden vi bygger om flyttar repertoaren ut på stan, till
Norges Hus, Kronhuset, Backa Teater, Gothenburg Film Studios
och Lorensbergsteatern.

Hela denna bilaga är en annons från Göteborgs Stadsteater

Nypremiär 19 september Kronhuset

Bild: JONAS KÜNDIG

”en ren njutning” DN
”en makalös iscensättning” Kulturbloggen
”Lysande spel! Gå och se!” BT

Foto: Ola Kjelbye

DVÄRGEN
Pär Lagerkvists romanklassiker, om en fasansfull resa in i mörkret
Vid furstens hov, i renässansens Italien, tecknar dvärgen
ned sina hatiska betraktelser. Oförmögen att begripa
människornas vurmande för det stora i livet – kärleken,
musiken, vetenskapen – kokar dvärgen otåligt av längtan till
blodsutgjutelse och förödelse. För vad vet någon om livets
storhet, man kan lika väl påstå att det är litet. Fullkomligt
meningslöst.

Pär Lagerkvist skrev sin stora romanklassiker mitt
under brinnande världskrig. Dvärgen har dramatiserats
som monolog av Ashkan Ghods och Jesper Söderblom.
Föreställningen spelades med stor framgång på Göteborgs
Stadsteaters Lilla Scen hösten 2019. Hösten 2020 får
Dvärgen nypremiär på Kronhuset.

Av PÄR LAGERKVIST
Dramatiserad av ASHKAN GHODS, JESPER SÖDERBLOM med tillstånd av © Pär Lagerkvist Estate
Regi ASHKAN GHODS Med JESPER SÖDERBLOM
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Foto: PETER BUCHSCHATZ

8, 21, 22 och 29 oktober Norges Hus

VAR ÄR MIN MAN?
När det otänkbara händer
Bollan och Andreas skulle åldras tillsammans. De längtade
efter att få ta barnbarnen till Liseberg. Att få åka karusell och
äta spunnet socker med dem. Det blev inte så. De hann inte.
När Andreas insjuknar i Alzheimer ställs den trygga tillvaron
på paus. En drabbande monolog om att vara nära anhörig
under en svår period i livet.

I direkt anslutning till varje föreställning intar en expert
inom Alzheimerforskningen scenen och håller ett föredrag om
de senaste forskningsrönen. Föredraget avrundas med en
frågestund.
I samarbete med Alzheimerfonden.

Var är min man? spelas även som dagföreställning på
Dagens Lunchteater, men då utan föredrag.

Av YLVA LÖÖF Regi CARINA M JOHANSSON
Med MARIE DELLESKOG

Foto: AORTA
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Premiär 4 december Backa Teater

Syntolkas lördag 16 januari. Textas fredag 22 januari

100 SÅNGER
Om det obeskrivliga ögonblicket
före katastrofen

De befinner sig på en tågstation. Ett myller av människor. Kvinnor
och män med resväskor, ryggsäckar och påsar. Någon på väg till
en anställningsintervju, en annan att begrava ett barn. De har allt
och inget gemensamt. Det är en vacker morgon i september.
Klockan åtta och femtiofem tar strömmen av röster slut.
I samma stund som Sally får syn på mannen på tåget. Två blickar
i förälskelse. Hon tappar koppen och hela världen går i kras. Allt
är över.
Under ett par minuter går människorna tillbaka till livet, till det
obeskrivliga ögonblicket före katastrofen. De berättar för oss om
oväntade möten, kärlek, drömmar, om världens underverk. Och
om musiken de har lyssnat på. De där låtarna som spelas och
som får oss att le. Som vi nynnar på i morgontrafiken.
100 sånger är en poetisk lek med tiden och en bitterljuv lovsång till livet. Om det levda och det olevda.

Av ROLAND SCHIMMELPFENNIG
Översättning ULF PETER HALLBERG Regi MICHAEL COCKE
Med HANNAH ALEM DAVIDSON, JOHAN HAFEZI,
MIA HÖGLUND-MELIN,CARINA M JOHANSSON, JOHAN KARLBERG,
VICTOR STÅHL SEGERHAGEN, VICTORIA WIKBERG

I 100 sånger leker
Roland Schimmelpfennig
med teaterns tid och rum
på ett unikt och hisnande
sätt. Jag tror att det
kan bli både vackert och
sorgligt i ett magiskt
scenrum på Backa Teater.
– MICHAEL COCKE, regissör

Foto: AORTA
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Sverigepremiär 5 februari Gothenburg Film Studios

Syntolkas lördag 6 mars

DEKALOGEN

Vandra i Kieslowskis värld på Gothenburg Film Studios
En rad människor rör sig i varandras närhet, de bor i samma
bostadskomplex. Vi möter dem i tio olika berättelser där de står
inför etiska dilemman och livsavgörande val.
Älskare, grannar, föräldrar, barn, bekanta. De ser fragment av
varandras öden, men står aningslösa inför varandras personliga
draman. Ödesdigra val fattas medan världen utanför obegripligt
går vidare. I denna sceniska version av Dekalogen går mörkret
hand i hand med hoppet när tillvaron ruckas och dras till sin
absurda spets.
Kieslowskis ikoniska filmepos Dekalogen, inspirerat av De
tio budorden, blir en fyra timmar lång vandringsföreställning på
Gothenburg Film Studios. Med en mix av spelstilar och formgrepp, film, musik och sång väntar en unik helhetsupplevelse
som rör sig mellan det storslaget visuella och hudlöst nära.
Ragna Wei och Birte Niederhaus regisserar ett gräns
överskridande och platsspecifikt verk där publiken förflyttar sig
mellan de olika scenerna.

Av KRZYSZTOF KIESLOWSKI & KRZYSZTOF PIESIEWICZ i John von Düffels version
Bearbetning STEFANIE CARP & KARIN HENKEL Svensk översättning BIRTE NIEDERHAUS
Regi RAGNA WEI, BIRTE NIEDERHAUS Med ANNA BJELKERUD, MARIE DELLESKOG,
VICTORIA DYRSTAD, FREDRIK EVERS, ISABEL FORTES, KARIN DE FRUMERIE, JOHAN GRY,
EMMA JOHANSSON, LISA LINDGREN, EMIL LJUNGESTIG, SERGEJ MERKUSJEV,
VICTORIA OLMARKER, JESPER SÖDERBLOM, CAROLINE SÖDERSTRÖM m fl

Flera av föreställningarna ingår i Göteborg Film Festivals program 2021.

På vilka värderingar
och förbud grundar sig
vårt samhälle? I vilka
motsättningar och etiska
val kan människan hamna
när hon följer eller inte
följer dem?
– RAGNA WEI och BIRTE NIEDERHAUS, regissörer

Foto: Sören Vilks, bild: Jonas Kündig
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Göteborgspremiär 25 mars Lorensbergsteatern

Syntolkas lördag 10 april

MEDEA

En musikalisk resa genom
människans allra mörkaste vrår
Medea flyr sitt hemland och offrar allt för sin kärlek till Jason.
De får två barn och ett familjeliv tillsammans. Men Jasons
aggressiva och våldsamma sätt att behandla barnen skrämmer
Medea. När han plötsligt lämnar henne för en annan kvinna drar
ett mardrömslikt drama igång.
Med hjälp av sina nära kontakter med landets makthavare
får Jason vårdnaden om barnen, och Medea blir landsförvisad.
Förkrossad och desperat försöker hon få barnen i trygghet, men
en fråga ekar allt starkare i hennes huvud: Kan man rädda de
man älskar genom att döda dem?
Den hyllade regissören Sunil Munshi tar ett samtida grepp
om detta klassiska verk och skapar ett gastkramande och
musikaliskt drama där Ebbot Lundberg med band står för
nykomponerad musik live på scen.

Av EURIPIDES Översättning HJALMAR GULLBERG Regi SUNIL MUNSHI
Med EMMA BROOMÉ, EBBOT LUNDBERG, MATTIAS NORDKVIST
Musiker JOEL IGOR HAMMAD MAGNUSSON, YRSA SCHAU

Euripides 2 500 år
gamla pjäs är i original
en studie i svartsjuka
och vad det gör med
oss människor. I min
tolkning blir Medea
en musikalisk resa
genom människans
allra mörkaste vrår.

Ett samarbete med Riksteatern.

– SUNIL MUNSHI , regissör
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Under teateråret 2020-2021 sätter
Angereds Teater upp två produktioner i samarbete
med Göteborgs Stadsteater och Backa Teater
Urpremiär 2 oktober Angereds Teater

Urpremiär i mars Angereds Teater

Våra viktigaste vuxna

Vi som ärvde

Vad är vuxna egentligen bra för och vad ska man ha dem till?
Året då barnkonventionen blir svensk lag ger Angereds Teater
ordet åt barnen.
Våra viktigaste vuxna låter barnen tänka och tycka till om de
vuxna. Hur är en vuxen? Vad är skillnaden mellan vuxna och
barn? De vuxna frågar och frågar men lyssnar de egentligen på
svaren?
Föreställningen bygger på djupintervjuer med barn i olika
åldrar.

Vi är de som ärvde. Barnen till de som flytt, de som formar vårt
land idag. När slutar en bli påmind om en flykt? När slutar en
vara en flykting i människors ögon? Vi är de som ärvde, men vad
har vi egentligen ärvt?
Vi som ärvde är en dokumentärt baserad föreställning som
tar sin utgångspunkt i den iranska flyktingvågen till Sverige
under 1980-talet. Genom filmade intervjuer får vi ta del av
berättelserna från de som flydde och på scenen möter vi deras
barn och barnbarn.
Föreställningen bygger på texter från personer som har ärvt,
bland andra Marjaneh Bakhtiari, Parham Pazooki och Navid
Modiri.

Från 6 år.

Idé och intervjuer YLVA MÅRTENS Manus KRISTINA ROS, JOHANNA LARSSON
Regi JOHANNA LARSSON Med ELIN BORNELL, ANDRÉ GATU*, JOHAN GRY,  ANNA HARLING
* Praktikant från Högskolan för Scen och Musik

Idé RAMTIN PARVANEH Regi RAMTIN PARVANEH, JOHANNA LARSSON
Med ARBI ALVIATI, FRIDA BAGRI*, KIMIYA FAGHIH, PEDRAM SHAHLAI m fl
* Praktikant från Teaterhögskolan i Luleå

För biljetter, se www.angeredsteater.se

Göteborgs Stadsteater
besöker regionen

Till våren 2021 erbjuder Göteborgs Stadsteater gästspel i Västra Götalandsregionen.
Det gäller den nyskrivna föreställningen Var är min man? och två av våra tidigare
succéer, De ensligas allé och Dvärgen.

Var är min man? Av Ylva Lööf.

De ensligas allé. Av, regi och

Regi Carina M Johansson.
Med Marie Delleskog.

med Carina M Johansson. Musiker Kristina Issa,
Sofia Andersson och Julia Schabbauer.

Dvärgen. Av Pär Lagerkvist. Dramatiserad
av Ashkan Ghods och Jesper Söderblom,
med tillstånd av © Pär Lagerkvist Estate.
Regi Ashkan Ghods. Med Jesper Söderblom.

Hela denna bilaga är en annons från Göteborgs Stadsteater

Dagens Lunchteater flyttar till Norges Hus
När Dagens Lunchteater spelar på Norges Hus, under Göteborgs
Stadsteaters ombyggnad, serveras en matig soppa med tillbehör
samt något gott till kaffet. Göteborgs Stadsteaters restaurangteam
tillagar maten och den håller lika hög kvalitet som när den serveras
i teaterhuset på Götaplatsen.

Norges Hus är tillgänglighetsanpassat. Lokalen är i markplan
och det finns rullstolsramp. Adress: Skånegatan 16.
Priset är 250 kr för både mat och teater, om inget annat anges.
Vårens program presenteras i början av december.

Sinatra – med andra ord V37 (8-11/9)
En röst som satt tydliga avtryck i vår tid

En luffare är jag V38 (15-18/9)
Om Nils Ferlins fantastiska liv och diktkonst

Var är min man? V39+40 (22/9, 25/9, 29/9-2/10)
När det otänkbara händer

All you need is Beatles V41 (6-9/10)
En skalbagge till kaffet

West of Eden Trio V42 (13, 15, 16/10)
Livsbejakande folkrock med nyskrivna emigrantlåtar

Musikalen firar 100 år V43 (20-23/10)

Foto: Peter Buchschatz

Ett samarbete med Alzheimerfonden

er 2020!
Välkomna till Dagens Lunchteatande
z
Hälsar Marie Delleskog och Arturo Hern

Ett pärlband av musikalörhängen

Foto: Olle Norgren, Kollage: Jonas Kündig

Foto: Anders Johansson

Hallå Wadman V44 (27-30/10)
En musikalisk historielektion om Göteborgs svar på Bellman

Den osynliga väggen V45 (3, 6/11)
Om svår fattigdom, inskränkt religiositet och kärlek

På kryss med Taube V46 (10-13/11)
Tut i rutan V47 (17-20/11)
Musik genom tv:ns historia

Foto: Simon Rubin

I Evert Taubes kölvatten på västkusten

Från Götaplatsen till Sargasso V48 (26-27/11)
En underfundig musikföreställning från det nutida Göteborg

Nu är det jul igen V49 (1-4/12)
Julklassiker i helt ny kostym med Lise & Gertrud

Lucia med Balettakademien V50 (8-11/12)
En gnistrande show i juletid (Obs! Förhöjt pris – 270 kr)

Foto: Peter Buchschatz
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Våra
spelplatser
Säsongen 2020-2021

2
1

LINDHOLMEN

1

Backa Teater är en del av Göteborgs Stads
teater och ligger på Lindholmen, på Hisingen.
Ta dig hit med båt till Lindholmspiren eller
med buss till hållplats Lindholmen.
Adress: Lärdomsgatan 1 C.

2

Gothenburg Film Studios ligger i det
gamla industriområdet nära Backa Teater
på Lindholmen. Idag hyser det film- och
tv-inspelningar, workshops, events
– och nu teater! Närmaste hållplats
är Lindholmen.
Adress: Polstjärnegatan 10.

3

Kronhuset är beläget strax bakom Gustaf
Adolfs torg och är en av Göteborgs äldsta
byggnader. Huset byggdes som ett förråd för
militären i mitten av 1600-talet. Närmaste
hållplatser är Brunnsparken och Lilla Bommen.
Adress: Postgatan 6.
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GÖTEBORGSOPERAN

3
DOMKYRK AN
HEDEN

JÄRNTORGET

5

AVENYN

4
KORSVÄGEN

GÖTAPLATSEN

© Göteborgs Stad

4

Lorensbergsteatern ligger ett stenkast från
Göteborgs Stadsteater på Götaplatsen och
har stått på samma plats i Lorensbergs
parken sedan 1916. Lokalen har genom åren
fungerat som både teaterscen och biograf.
Närmaste hållplatser är Götaplatsen
och Berzeliigatan.
Adress: Karl Gerhards Plats 1.

5

Norges Hus var från början hemvist för
Norska sjömanskyrkan och är ett forum
för en lång rad norsk-svenska aktiviteter.
Närmaste hållplats är Ullevi Södra.
Adress: Skånegatan 16.
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Medverkande Göteborgs Stadsteater 2020-2021

Pontus Stenshäll, Konstnärlig ledare

Anna Bjelkerud

Emma Broomé

Hannah Alem Davidson

Marie Delleskog

Victoria Dyrstad

Fredrik Evers

Isabel Fortes

Karin de Frumerie

Johan Gry

Johan Hafezi

Mia Höglund-Melin

Carina M Johansson

Emma Johansson

Johan Karlberg

Lisa Lindgren

Emil Ljungestig

Ebbot Lundberg

Joel Igor Hammad Magnusson

Sergej Merkusjev

Mattias Nordkvist

Victoria Olmarker

Yrsa Schau

Victor Ståhl Segerhagen

Jesper Söderblom

Caroline Söderström

Victoria Wikberg

Fotografer porträttfoton: Ellika Henrikson, Hanna Johansson, Ola Kjelbye, Jonas Kündig, Oscar Schau, Sören Vilks, Dan Isaac Wallin

GÅ PÅ TEATER!
Säsongen 2020-2021

LINDHOLMEN HISINGEN | WWW.BACKATEATER.SE

Illustratör: KIRSTI ABRAHAMSEN
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Premiär 23 oktober Backa Teater

Syntolkas 5 december

NATIONEN
Backa Teater satsar allt
Ismael, 11 år, saknas. Ingen verkar veta om han är gömd, kidnappad
eller har blivit utnyttjad och mördad. Polisen letar, men spåren leder
snart till dem själva. Hans biologiska mamma och hans fosterföräldrar
sörjer och kräver att få veta vad som har hänt.
Jakten efter en syndabock rör upp undangömda konflikter.
De rika vill skyddas från de fattiga och bygget av den splitternya,
familjevänliga stadsdelen “Safe City” skakas av mutmisstankar.
Polisen anklagas för att samarbeta med extremister. Populismens
eldar brinner och islamister vill bevara sin renhet. Nationen är i
gungning.
Nationen är en intensiv thriller i sex delar skriven av Eric de
Vroedt, konstnärlig ledare på The National Theatre i Haag. På Backa
Teater regisserar Beata Gårdeler en maratonupplevelse som slår
sönder tv-seriernas begränsningar och utnyttjar verklighetens
fullständiga kraft.
Med samtliga skådespelare och hela teatern genomför Backa
Teater en av sina största satsningar någonsin. Let’s go all in.

Av ERIC DE VROEDT Regi BEATA GÅRDELER
Med ADEL DARWISH, ERIC ERICSON, YLVA GALLON,
ELEFTHERIA GEROFOKA, KRISTINA ISSA, GUNILLA JOHANSSON
GYLLENSPETZ, RASMUS LINDGREN, DOREEN NDAGIRE,
RAMTIN PARVANEH, ULF RÖNNERSTRAND, NEMANJA STOJANOVIĆ,
EMELIE STRÖMBERG, KJELL WILHELMSEN, OVE WOLF
Kompositör & musiker ANDERS BLAD, DANIEL EKBORG,
KRISTINA ISSA, MATS NAHLIN, BO STENHOLM

Nationen berättar
komplext om en ängslig
demokrati i kris, som lika
gärna skulle kunna vara
Göteborg som många andra
platser i världen just nu.
– BEATA GÅRDELER, regissör

Urpremiär 3 mars Backa Teater
Johanna Svalbackes

LUCIAKANDIDATERNA
En vinner, alla förlorar
Aylin, Anna Å och Christina Ottenäs befinner sig i kyrkokapellets
omklädningsrum och väntar på att få veta vem som ska koras
till Trollhättans Lucia. Aylin skulle se det som ett hedersuppdrag,
verkligen. Anna Å tycker Lucian är en självklar tradition med
värme, fred och kärlek. Christina Ottenäs älskar att sjunga.
Dessutom förväntar sig hennes mamma att hon ska bli Lucia precis
som hennes mor, mormor, mormorsmor, mormorsmormor och
mormorsmormorsmor var innan henne.
Prästen är gammal, Vaselinmannen gör anspråk och Staffan gör
slut, et cetera. (Et cetera betyder för övrigt inte ögonsten, utan att
man inte kommer på mer att säga, har Staffan förklarat för Aylin.)
Johanna Svalbackes Luciakandidaterna är en upprivande, känslo
stark och otroligt rolig text. Den berättar lättsamt och med hög
igenkänning om tre unga tjejer mitt i vuxenlivets gränsland.

Illustratör: KIRSTI ABRAHAMSEN

Av JOHANNA SVALBACKE Regi MARCUS CARLSSON
Med ANNA HARLING, MATS NAHLIN,
EMELIE STRÖMBERG m fl

Syntolkas 22 april
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Urpremiär 19 mars Backa Teater

VILDA INUTI
En väldig saga om våra mörkaste insidor
Ett barn dör i skogen. Ur hennes kropp flyttar alla fantasier, tankar
och drömmar hon har burit på. De måste hitta ett nytt sätt att leva.
Alla tankar är inte goda, alla fantasier inte ljusa. Småsint egoism och
girig fåfänga ska försöka samsas med hoppfull glädje och drömsk
romantik.
Vilda inuti  är en varm, humoristisk och scenografiskt storslagen
föreställning om mänsklighetens förmåga till ondska och grymhet
men även till empati och givmildhet. Det nya livet tvingar varelserna
att söka efter sätt att komma överens, bråka och finnas
i världen. Men deras moraliska kompasser pekar åt helt olika håll
och några är starkare än andra.

Illustratör: KIRSTI ABRAHAMSEN

Av MOA BACKMAN Regi ANNE JONSSON Med ADEL DARWISH,
YLVA GALLON, ELEFTHERIA GEROFOKA, GUNILLA JOHANSSON
GYLLENSPETZ, ULF RÖNNERSTRAND, NEMANJA STOJANOVIĆ,
KJELL WILHELMSEN, OVE WOLF m fl
Musiker ANDERS BLAD, DANIEL EKBORG,
KRISTINA ISSA, BO STENHOLM

Syntolkas 24 april
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Foto: Ola Kjelbye

Jubileumskonsert
med Backamusikerna
Backa Teaters musiker har sedan teatern grundades varit en
självklar del av den fasta ensemblen.
Nu ger de för första, och förmodligen enda, gången en konsert
med favoriter ur repertoaren från starten fram till idag. Drygt 40 år
av musikhistoria. Fira Backamusikerna med oss!

Våren 2021 Backa Teater
Med ANDERS BLAD, DANIEL EKBORG, KRISTINA ISSA,
MATS NAHLIN, BO STENHOLM och gäster

”Romeo & Julia”, 1995

”1948”, 1998

”Trettondagsafton”, 1991
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Lärarkurs i att se
och analysera scenkonst
Under spelåret 2020-2021 erbjuder Backa Teater
en lärarkurs kvällstid i samarbete med Kultur
förvaltningen Göteborg. Årets tema: Barnet i fokus.
Läs mer och anmäl dig på
www.stadsteatern.goteborg.se/lararkurs
”Gisslan”, 1994

Bli Backavän
Bli Backavän på vår hemsida och få nyhetsbrev,
inbjudningar till förhandsvisningar och erbjudanden.

Bli Skolombud

”Peer Gynt”, 1993

Som skolombud får du förhandsinformation
och inbjudningar till förhandsvisningar. Anmäl dig
på vår hemsida.

Tillgänglighet

”Vita skuggor svart glöd”, 1987

Backa Teaters lokaler är tillgänglighetsanpassade
och våra pjäser textas och syntolkas. Besök hemsidan
för aktuella datum för syntolkning och textning.

Biljetter
Biljetter köps enklast på www.backateater.se
eller via Konserthuset, på telefon 031-726 53 00
Skolbokning (vardagar kl 11-15) 031-708 71 01
Biljettpriser
Vuxen 160-250 kr
Ungdom (20-26 år) 120 kr
Tonåring 90 kr
Barn 60 kr
Skolor 30-50 kr
För uppdaterad information med anledning
av covid-19, vänligen besök vår webbplats.

www.backateater.se
”Handbok för handlösa”, 1992
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Medverkande Backa Teater 2020-2021

Lars Melin, Konstnärlig ledare

Anders Blad

Adel Darwish

Daniel Ekborg

Eric Ericson

Ylva Gallon

Eleftheria Gerofoka

Anna Harling

Kristina Issa

Gunilla Johansson Gyllenspetz

Rasmus Lindgren

Mats Nahlin

Doreen Ndagire

Ramtin Parvaneh

Ulf Rönnerstrand

Bo Stenholm

Nemanja Stojanović

Emelie Strömberg

Kjell Wilhelmsen

Ove Wolf

Fotografer porträttfoton: Ola Kjelbye, Nicolas Kolovos (Eleftheria Gerofoka)

