
 
     UMEÅ 2022 

……….………………………………………….……………………….. 

DANS: Pianotopografier                   
– Kenneth Kvarnström 
Rörelsepoesi av hyllad koreograf och fyra briljanta dansare. 

Måndag 14 februari kl. 19.00, Black Box, Norrlandsoperan  

Kenneth Kvarnström räknas som en av Nordens mest erfarna 
koreografer inom samtida dans. I tre decennier har han stått i den 
svenska dansens centrum. Nu är han åter aktuell, denna gång med ett 
dansverk där han korsbefruktar dans med bildkonst och 
pianomusik. Fyra dansare, några av de bästa i sin generation, är 
handplockade från USA, Finland, Norge och Sverige. Det är fyra 
olikheter som möts, skiljs åt och sammanbinds i nya konstellationer. 
Tillsammans med Kenneth, som också syns på scen, skapar de ett 
kollage i upplösning.  

Målgrupp: vuxna                                                                                           
Längd: 70 minuter, ingen paus                                                           
Syntolkningspris:  130 kr.                                                                         
Ledsagare medföljer gratis (anges vid bokningen).                               
Arrangör: Norrlandsoperan.                                                                                
Syntolk: Stina Lundin.                                                                                   
Bokas senast: 24 januari  

.................................................................................................................... 

 



TEATER: Ædnan                                   
- Giron Sámi Teáhter & Riksteatern 

Tre generationer samiska kvinnor i prisbelönt episkt drama. 

Onsdag 9 mars kl 19.00 Studion, Umeå Folkets Hus  

Vi får följa tre generationer samiska kvinnors levnadsöden från tidigt 
1900-tal till vår tid. Det handlar om rätten till land som förvägrats. Om 
gruvor och reglerade älvar som beskär deras liv. Om ett språk som ger 
sig av från människorna. Det är en berättelse om de som söker sig till 
rötterna. Och de som söker sig till svenskheten. Skärva för skärva, 
generation för generation, växer det känslomässiga landskapet fram i 
detta storslagna drama. 
I en av rollerna ser vi Lene Cecilia Sparrok som fick ta emot en 
Guldbaggen för bästa kvinnliga huvudroll i filmen Sameblod 2018. 
Föreställningen bygger på Linnea Axelssons framgångsrika bok Ædnan 
som belönades med Augustpriset 2018. Det här är en föreställning för 
alla sinnen, där språket, koreografin och musiken förstärker upplevelsen. 
Regi: Malin Stenberg 

Målgrupp: vuxna                                                                                                
Längd: 90 minuter, ingen paus                                                            
Syntolkningspris:  150 kr. Ledsagare medföljer gratis (anges 
vid bokningen).                                                                                                   
Arrangör: Umeå Teaterförening                                                                           
Syntolk: Ingunn Grande                                                                                              
Bokas senast: 24 januari  

.................................................................................................................... 

DANS: Chotto Xenos (Lilla Främling)                                 

Mästerlig berättelse i dans och projektioner. 

Lördag 12 mars kl. 15.00, Black Box, Norrlandsoperan  

Denna produktion av Akram Khan, ett av världens främsta 
danskompanier, är ett fantasifullt mästerverk. Föreställningen är 
en mans berättelse om sitt  

deltagande i första världskriget. Om krigsföringens kakofoni med 
krutluktande dimmor, avfyrade kanoner och explosioner som får luften att 



skaka. Historien gestaltas av en graciös och atletisk dansare som 
med tydlig och lättolkad koreografi bemästrar detta tunga tema med 
lätthet och humor. I en kuliss bestående av rörliga projektioner 
interagerar dansaren med de tredimensionella bilderna och skapar en 
stark, poetisk och visuell dansföreställning.   

Målgrupp: vuxna                                                                                           
Längd: 55 minuter, ingen paus                                                      
Syntolkningspris: 130 kr (80 kr upp till 18 år). Ledsagare 
medföljer gratis (anges vid bokningen).                                                                                
Arrangör: Norrlandsoperan                                                                                 
Syntolk: Stina Lundin                                                                                      
Bokas senast: 14 februari  

.................................................................................................................... 

MUSIKAL: Level 7  

– med elever från Musikalakademien 

Urpremiär för nyskriven musikal 

Onsdag 23 mars kl. 19.00 musikal, Black Box, Norrlandsoperan  

I online-spelet Quadra får du leva precis som du vill. Du behöver inte 
längre möta människor IRL. Allt du behöver finns där. Men vem styr 
egentligen detta spel?  

Level 7 är en nyskriven musikal med avgångsstudenter från 
Musikalakademien i Strömbäck, underhållningsorkestern och musiker 
från Norrlandsoperans Symfoniorkester. Musik och text är framtagna 
tillsammans med de medverkande. Manus och Regi: Erik Fägerborn. 
Musik: Hasse Hjortek och Helena Karlsson 

Målgrupp: familjeföreställning                                                                        
Längd: 2 timmar 30 minuter, inklusive paus                                                             
Språk: Svenska                                                                                
Syntolkningspris: 130 kr. Ledsagare medföljer gratis (anges 
vid bokningen).                                                                                  
Arrangör: Norrlandsoperan                                                                                    
Syntolk: Ingunn Grande                                                                                      
Bokas senast: 28 februari  



DANS: The Dawn Chorus (Gryningens kör)   

- Norrdans 

Hänförande dans och nya perspektiv med fågeln som förbild. 

Söndag 27 mars kl. 17.00, Black Box, Norrlandsoperan  

Norrdans förträffliga danskompani med säte i Härnösand gästar åter 
Norrlandsoperan, denna gång med ett verk av Stina Nyberg.  

Fågeln har en självklar plats i danshistorien och har genom en mängd 
verk tagit plats på scenen. Verket tar avstamp i några av dessa 
historiska fågeldanser och är samtidigt en övning i att lägga märket till 
nya detaljer och i att lyssna: till småfåglar, småhistorier och små rörelser. 
En möjlighet att med fågeln som följeslagare byta perspektiv på tillvaron. 

Målgrupp: vuxna                                                                                           
Längd: 70 minuter, ingen paus                                                             
Syntolkningspris: 130 kr. Ledsagare medföljer gratis (anges 
vid bokningen).                                                                                                   
Arrangör: Norrlandsoperan.                                                                                
Syntolk: Stina Lundin                                                                                          
Sista anmälningsdag: 7 mars 

…………………………………………………………………………………..... 

TEATER: Barnen från 
Frostmofjället  

- Norrbottensteatern 

En klassiker för hela familjen.  

Torsdag 7 april kl. 18.00 Vävenscenen  

Det är 1800-tal och fem föräldralösa syskon står inför hotet om att 
splittras och auktioneras bort. De bestämmer sig för att rymma och 
tillsammans med geten Gullspira söka sin trygghet och en ny 
familj. Barnen från Frostmofjället är en spännande och stämningsfull pjäs 
med stor ensemble och nyskriven musik. Det är en klassisk berättelse 
från norra Sverige under 1800-talet, en berättelse om fattigdom och om 
barn på flykt. Regi:  Michael Cocke. Medverkande: Kristine Gulbrandsen, 



Erik Kaa Hedberg, Tomas Isacsson, Karin Paulin, Maria Pontén, Anna 
Åsdell, Roger Storm, Martin Sundbom, Peter Armitstead Åström. 

Målgrupp: Familjeföreställning                                                                        
Längd: 2 timmar 5 minuter, inklusive paus                                        
Syntolkningspris: 150 kr / barn och ungdom 95 kr. Ledsagare 
medföljer gratis (anges vid bokningen).                                                                       
Arrangör: Umeå Teaterförening                                                                           
Syntolk: Ingunn Grande                                                                                 
Bokas senast: 21 mars 

.................................................................................................................... 

OPERA: Tartuffe  

Roande, upprörande och rörande opera med sångbara melodier. 

Lördagen 23 april kl. 15.00, Stora scenen, Norrlandsoperan 

Tartuffe i regi av danskan Anne Barslev är en fartfylld opera om 
skenhelighet och falsk moral, en bedragare och en godtrogen familj som 
låter sig förföras av en karismatisk ledarfigur. Efter den franske 
dramatikern Molières kända pjäs. Nio av Sveriges finaste sångare och 
hela Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av Fredrik 
Burstedt bjuder på en underhållande upplevelse. I huvudrollerna hör vi 
Linus Börjesson, Peter Kajlinger och Susanna Levonen. 

Målgrupp: vuxna                                                                                            
Längd: 2 timmar 45 minuter, inklusive 30 minuter paus                       
Språk: Svenska                                                                               
Syntolkningspris: 200 kr. Ledsagare medföljer gratis (anges 
vid bokningen).                                                                                                  
Arrangör: Norrlandsoperan                                                                            
Syntolk: Hans-Ola Stenlund                                                                                      
Bokas senast: 28 mars  

.................................................................................................................... 

 
 



SHOW Anna Blomberg sjunger ut 

– Riksteatern 

En humoristisk show om längtan efter att få höra till. 

Måndag 25 april kl. 19.00, Idun, Umeå Folkets Hus  

Anna Blomberg slog igenom i succéserien Kvarteret Skatan på SVT och 
har sedan dess roat oss hämningslöst med sina träffsäkra och 
slagkraftiga imitationer. 
I denna komiska, varma och lite sorgsna show får vi möta några av 
Annas mest omtyckta karaktärer som Maria Montazami, Kåta Gun, 
Drottning Silvia och Annie Lööf. Vi kommer dessutom att få stifta 
bekantskap med flera nya figurer som alla har en gemensam nämnare – 
de längtar efter ett sammanhang och att få höra till. 
På ett humoristiskt och rörande sätt ser vi karaktärernas bemödanden 
med att försöka få vara en del av en gemenskap och att få slippa 
ensamhet. Kåta Gun ställer till exempel upp i ”Gifta vid första 
ögonkastet” och Birgitta Bollerud bjuder in till kalas och gör allt för att få 
sina motvilliga arbetskamrater att vilja komma. 
För regin står Paula McManus. På scen ser vi, förutom Anna Blomberg, 
musikerna Birgitta Henriksson och Kristoffer Bäckström samt 
skådespelaren Mårten Andersson. 

Målgrupp: vuxna                                                                                            
Längd: 2 timmar 20 minuter, inklusive paus                                            
Syntolkningspris: 210 kr. Ledsagare medföljer gratis (anges 
vid bokningen).                                                                                                
Arrangör: Umeå Teaterförening                                                                             
Syntolk: Stina Lundin                                                                                      
Bokas senast: 4 april 

.................................................................................................................... 



 
                     SKELLEFETEÅ 2022 

……….………………………………………….……………………….. 

SOMMARTEATER: Wendy & 
Peter Pan. 
En nyskriven musikalföreställning för alla åldrar, fritt bearbetad efter 
Barries klassiska äventyr om landet Ingenstans. 

Lördag 18 juni kl. 15.00, Medleforsparken Skellefteå                
söndag 19 juni kl. 15.00, Medelforsparken Skellefteå 

I Wendy och Peter Pan i regi av Annika Kofoed, fylls scenen av en stor 
ensemble med en blandning av skådespelare och dansande 
musikalartister. 

Målgrupp: från 7 år och uppåt.                                                                                     
Pris: 305 kr. Ledsagare medföljer gratis (anges vid 
bokningen).                                                                                                  
Buss från Umeå 18/6 + biljett: 355 kr. (begränsat antal 
platser).                                                                     
Ung/student: 215 kr.                                                                                          
Barn (7–12 år): 125 kr.                                                                                            
Arrangör: Västerbottensteatern                                                                     
Bokas senast: 29 april 

.................................................................................................................... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SRF i samarbete med Norrlandsoperan, Umeå Teaterförening och 
Västerbottenteatern 


