SPELÅRET 2016-2017
W W W . K V A R T E R S T E AT E R N . C O M
SCENEN ÄR DIN!

Manus: Anna Nygren
Regi: Frida Nyström
Spelas: 2-6 november 2016 i Tredje kammaren
på Teater Bråddgatan 34

Vid floden STYX

Vi tar dig med på en resa där
TeaterNjutarna visar en berättelse visuellt i
en blandning av rörelse, ljus och musik.
TeaterNjutarna har funnits med en lång tid
inom Kvartersteatern. Det är en grupp
ungdomar och vuxna med olika
funktionsnedsättningar.
Spelas: 4 & 5 mars 2017 i Tredje kammaren på
Teater Bråddgatan 34

Familjelycka

I denna klassiska, mycket roliga och
berörande komedi möter vi en familj i
obalans. Fadern, en storslagen patriark
förstår inte sina döttrars vilja att studera,

gå på teater och själva välja vem de ska
gifta sig med. Modern försöker vara
förstående mot alla och vill hålla balansen
i familjen, vilket inte blir lättare då
mormodern ständigt känner sig
förfördelad och förminskad. I mars 2017
spelar vi denna högst aktuella klassiker!
Manus: Ann-Charlotte Leffler
Regi: Frida Nyström
Spelas: 16-26 mars 2017 i Tredje kammaren på
Teater Bråddgatan 34

Stormarna

Shakespeares "Stormen" har blivit vår
"Stormarna" när vi tolkar om mästaren
och skapar ett magiskt äventyrsspel med
teater, dans och poesi. På en öde ö bor
konservative C, andeväsendet A,
konstnären P och M, som gärna vill att alla
ska komma överens. Stämningen är spänd
och fylld av motstridiga känslor när
ytterligare tre personer gör entré och
intrigerna trappas upp.
Stormarna kan vara känslostormar eller
politiska stormar. Hur kan vi leva ihop när
vi är så olika? Vem äger jorden vi bor på?
Hur ska vi kunna försonas?
Välkommen att se vår avancerade
ensemble och vår dansgrupp i maj!
Manus: Anna Nygren efter William
Shakespeare Regi och koreografi: Frida
Nyström
Spelas: 12-28 maj 2017 i Tredje kammaren på
Teater Bråddgatan 34

I landet Lagom lever barnen ett vanligt liv.
I landet lagom äter barnen lagom med mat
med lagom mycket salt. I landet Lagom vill
man vara och bo. Tills en dag då allt
förändras.
Gränsland är historien om Landet Lagom
och det som finns utanför i Gränslandet,
dit ingen får gå. Tills en dag då några barn
på andra sidan gränsen dyker upp, och
förändrar allt.
Våren 2017 sätter Kvartersteaterns
barngrupper upp föreställningen Gränsland.
Den spelas den 24-25 mars på Teater
Bråddgatan 34.

Romeo, Julia och
Roseline

I denna moderna tolkning av
Shakespeares Romeo och Julia möter vi
även den tredje karaktären Rosaline, som
ger denna klassiker en helt annan
innebörd.
I denna uppsättning har Verona bytts mot
Norrköping, vinet har bytts till mäsk. Och
ungdomarna till Håkan Hellström fans och
GTA gamers.
Våren 2016 sätter Kvartersteatern upp Romeo
Julia och Roseline. Föreställningar den
28,29,30 april samt 5,6,7 maj på
Kvartersteatern.

Dessutom…

Besök vår hemsida för detaljerad information
om respektive uppsättning. Gilla oss på
facebook också, så missar du inget.

SCENEN ÄR DIN!

I en dystopisk framtid, som skulle kunna
vara nutid möter vi journalisten Amy som
undersöker läkemedelsföretaget VItrum.
Amys syster deltar i ett medicinskt
experiment och Amy är orolig. Hon börjar
dessutom själv drömma konstiga
drömmar. Om det är drömmar?
Vad händer när de som ska göra oss friska
har helt andra avsikter och vad gör vi när
vi inte litar på dem?
Välkommen till årets skräckteater!

Gränsland

W W W . K V A R T E R S T E AT E R N . C O M

Vitrum- en
Halloweenthriller

