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VÄLKOMMEN!

Efter en musikal, ett kammarspel, en familjeföreställning och en stor klassiker
är vi nu framme vid teatersäsongens vassaste punkt – själva spetsen om man så
vill. Följ med på roadtrip genom ett solkigt Sverige, där inget riktigt är vad det
verkar. Där förnuftet inte alltid segrar eller har företräde.

Stephen Poliakoffs pjäs från 1970-talets arga unga England var ett förslag från
skådespelaren Åsa Arhammar. En bra, samhällskommenterande berättelse som
tyvärr har visat sig spegla strömningar i dagens samhälle kusligt väl.

Vi försöker inte peka med hela handen. Vi skriver ingen på näsan. Men vi vill
ställa frågor, vända och vrida på dem, utan att för den sakens skull sitta inne
med svaren. Och det tycker jag att den här pjäsen gör. Ställer frågor alltså.

Svaren finns nog snarare hos dig. I din tolkning av det du upplever i teater-
salongen och i de erfarenheter du har med dig sedan tidigare.

I Kulturhuset Spira möts du av scenkonst av högsta kvalitet, med både spets
och bredd. Här kan du skratta bort några timmar efter jobbet, här kan du hitta
fördjupning och mångtydighet. Det är den mixen som är husets styrka, och som
gör det så levande. Nu går vi på djupet, så ta ett extra andetag och följ med på
en resa genom Strawberry Fields.

Staffan Aspegren

STAFFAN ASPEGREN
Kon s t nä r l i g ch e f , Tea t e r

STRAWBERRY FIELDS FOREVER

Let me take you down, ’cause I’m going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.

It’s getting hard to be someone but it all works out, it doesn’t matter much to me.

Let me take you down, ’cause I’m going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

No one I think is in my tree, I mean it must be high or low.

That is you can’t you know tune in but it’s all right, that is I think it’s not too bad.

Let me take you down, ’cause I’m going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

Always, no sometimes, think it’s me, but you know I know when it’s a dream.

I think I know I mean a ’Yes’ but it’s all wrong, that is I think I disagree.

Let me take you down, ’cause I’m going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

Strawberry Fields forever.             
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MATHIAS L ITHNER

Kev in

Mathias kom till Smålands Musik &
Teater 2009 och spelade i föreställningen
Grabbarna mittemot. Han har även
arbetat på Riksteatern, Dramaten och
Ung scen/Öst. Under våren 2016 gjorde
han Reb Morcha i Spelman på Taket
och har medverkat i produktioner som
Den bärande väggen, Min arm och
Den flygande handläggaren. Han har
även medverkat i bland annat SVT:s
Lasermannen. I höstas såg vi honom i
Passion och Katitzi. Under våren gjorde
han Tybalt i Romeo & Julia.

SANNA INGERMAA NILSSON

Char lo t te

Sanna är utbildad skådespelare vid
Högskolan för scen och musik i
Göteborg. Hon skrämde oss ordentligt
med sin roll i skräckthrillern Besatt, men
har också roat och berört i pjäser som
Den bärande väggen, Maria Stuart och
Den flygande handläggaren. Utanför länet
har hon medverkat i Teater Tribunalens
Om kriget kommer. Under hösten 2016
spelade hon i Hamlet här i Kulturhuset
Spira och hade huvudrollen i Katitzi.
Tidigare i vår såg vi henne som Mercutio
i Romeo & Julia.

KALLE MALMBERG

Nick

Kalle är utbildad skådespelare vid
Högskolan för scen och musik i
Göteborg. Han har tidigare medverkat i
uppsättningar som Hair och Gengångare
(Stockholms Stadsteater). Vi har tidigare
sett honom som Perchik i Spelman på
taket och titelrollen i Amadeus.
Han spelade nyligen Giorgio i den
kritikerhyllade musikalen Passion och
medverkade i Katitzi. Tidigare i vår såg
vi honom som Paris i Romeo & Julia.

ÅSA ARHAMMAR

Fru  Rober tsson  /  S täderskan

Åsa har genom åren spelat allt från
komedi till drama. I Jönköping har vi
kunnat se henne i bland annat Måsen,
Blåvingar, Entreprenören från helvetet,
Besatt, Kommunalskratts Nyårsrevy,
Spelman på taket och nu senast under
hösten i Hamlet.

DAVOOD TAFVIZ IAN

Tay lo r

Davood började sin teatrala bana här
i Jönköping på Per Brahegymnasiets
teaterlinje. Han gick Teaterhögskolan
i Stockholm 2005-2009. På Dramaten
har han spelat i Citizenship, Stormen,
Älvsborgsbron och Romeo & Julia.
På Riksteatern spelade han Amor i
den kritikerrosade uppsättningen av
Jag ringer mina bröder, där hans roll-
prestation prisades med Gunnar Sjöbergs
stipendium. Tidigare i vår såg vi honom
som Romeo i Romeo & Julia.

CHRISTOFFER HAMBERG

K i l l en

Christoffer började med teater i
Jönköpings Kulturskola som 13-åring.
2016 sågs han i sommarens uppskattade
fars i Huskvarna Folkets Park och samma
år i musikalerna Spelman på taket och
Passion här i Kulturhuset Spira.

Målningen ”Nordisk sommarkväll” (1899-1900)

av Richard Bergh (1858-1919) används i beskuret skick

med särskilt tillstånd från Göteborgs konstmuseum.



HILMAR JÓNSSON
Reg i s s ö r

REGISSÖRENS ORD

När jag läste manuset till Strawberry Fields för första gången trodde jag att det
var en komedi som jag höll i min hand. Men manuset växte och sakta men säkert
hade en bild av någonting helt annat tonat fram. Sanningen är den att jag faktiskt
trillade av stolen (ja, på riktigt) vid ett tillfälle när jag läste detta mycket speciella
manus. Det skakade om mig. Jag började fundera över en massa saker och kände
snart att denna välskrivna pjäs väldigt tydligt handlade om Sverige idag, 2017,
även om den är skriven i England på 1970-talet. Den här pjäsen har allt en bra
pjäs ska ha tycker jag. Den är aktuell, berör dig och tvingar dig att tänka på saker
som du egentligen vill slippa tänka på.

Jag har arbetat som regissör i Sverige i många år och kontinuerligt följt nyhets-
förmedlingen här. Inte som permanent boende utan som besökare, en åskådare
utifrån på tillfälliga visiter. Genom mina vänner och kollegor i Sverige har jag
kunnat läsa in det som händer i samhället och förstå hur det påverkar människor.

Och jag känner att karaktärerna i pjäsen skulle kunna komma från Sverige. Bakom
manustexten finns mycket att hitta för den som letar noga. Tillsammans har vi
hittat mycket under ytan när vi arbetat med Strawberry Fields. Jag hoppas att
du hittar flera dimensioner och att du kan skala av lager för lager för att komma
närmare kärnan. Kanske går du från föreställningen med fler frågor än svar.
Vet du vad? Det är precis så som det ska vara.

Hilmar Jónsson


