Hösten 2020
Teater
Lör 19 sep kl 15.00

KARTAN ÖVER OSS

Med flera datum senare

För första gången bjuder Riksteatern in till en GPS-programmerad ljudpromenad i
landsomfattande format. "Kartan över oss" är en hörlursvandring genom det inre
landskap som uppstår när vi försöker tänka på framtiden. Genom att besöka olika platser
på den egna orten växer kartan och berättelsen. Du väljer själv väg. Spelplatsen är din
hemort, där vi tillsammans ritar kartan över oss.
Biljetter: Enhetspris 50:- (Vid premiären den 19/9 kostnadsfritt, begränsat antal)

UTGÅR
Kommer våren 2021

JONAS GARDELL Queen of fucking everything

Mån 19 0kt kl 19.00

– Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk, säger Jonas Gardell. Det blir
inga kulisser eller fyrverkerier, inga dansare, inga sångerskor och ingen orkester. Vad
man får är Drottningen själv i all sin glans. The Queen is dead! Long live the queen!
Biljetter: Vuxen Ord. 455:- Scenpass 425:- Ungdom Ord. 455:- Scenpass 425:-

CHEFEN
Chefen är en surrealistisk samtidsskildring på managementspråk. Det handlar om
kroppar och kostymer, om att dominera och domineras. Och om porriga skräpmail,
uppfuckade powerpointpresentationer och medarbetarsamtal från helvetet.
Biljetter: Vuxen Ord. 300:- Scenpass 250:- Ungdom Ord. 100:- Scenpass 50:-

Tis 27 okt kl 19.00

PLAY 3,0
Med mycket humor och ett varmt, inbjudande tilltal presenterar gruppen Sirqus Alfon en
surrealistisk värld till ljudet av punkig elektropop. Med hjälp av laser, artificiell
intelligens och iPad-magi undersöks teknik, musik, dans och interaktion på ett innovativt
och lekfullt vis.
Biljetter: Vuxen Ord. 250:- Scenpass 200:- Ungdom Ord. 100:- Scenpass 50:-

Sön 8 nov kl 17.00

TAHA, Kulturfabriken
En publik- och kritikersuccé världen över som inte lämnar någon oberörd. I den
internationellt prisbelönta föreställningen TAHA får vi följa ett människoöde som börjar
i Palestina innan andra världskriget och slutar i London på en poesikonferens ett halvt
sekel senare.
Biljetter: Vuxen Ord. 200:- Scenpass 150:- Ungdom Ord. 100:- Scenpass 50:-

Lör 14 nov kl 19.00

GREATEST HITTILLS
Håll i hatten, nu är han här! Ronny Eriksson gör en ny show med sina bästa och mest
älskade nummer – som alltid även med nyheter och reflektioner från spelorten, landet
och världen. En kväll med musik, satir och bekymrad ståupp!
Biljetter: Vuxen Ord. 300:- Scenpass 250:- Ungdom Ord. 100:- Scenpass 50:-

Föreställningarna ges i Skövde Kulturhus: Stadsteatern och i Kulturfabriken

Digitala Studion
Lör 10 okt kl 19.00

TURANDOT, Metropolitan, inspelad uppsättning från 2016
Den svenska stjärnsopranen Nina Stemme i rollen som prinsessa i Puccinis opera.
Handlingen är förlagd till den miljö tonsättaren avsett och har en fantastisk scenografi.
Dirigent är Paolo Carignani.
Biljetter: Vuxen 250:- Ungdom 195:-

Lör 7 nov kl 19.00

TRUBADUREN, Metropolitan, inspelad uppsättning från 2015
Verdis opera från 1853 med urpremiär i Rom. Opera om kärlek hämnd och begär Anna
Netrebko och Dmitrij Chvorostovskij. Dirigent är Marco Armiliato.
Biljetter: Vuxen 250:- Ungdom 195:-

Fre 4 dec kl 18.00

NOKIA, livesändning från Åbo Stadsteater
I samarbete med Riksteatern och i Skövde med finskt förvaltningsområde
Nokia- en företagssaga utan dess like. De flesta har någon gång hållit i Nokias produkter
och förvånats i decennier över löpsedlarnas rubriker om företagets börskurser som har
åkt upp och ner. I bakgrunden finns dock en fascinerande företagsvärld, modiga
visionärer och mycket att lära av. Nokia har påverkat hela det finska folket och landets
företagskultur antingen direkt eller indirekt. I fokus för detta mänskliga och
underhållande drama står Nokiacheferna Jorma Ollila (Taneli Mäkelä ) och Risto
Siilasmaa (Olli Rahkonen). I regi av Mikko Kouki.
Biljetter: Vuxen 150:- Medlem 100:-

Lör 12 dec kl 19.00

FIGAROS BRÖLLOP, Metropolitan, inspelad uppsättning från 2014
Svenske Peter Mattei i Mozarts operakomedi. Handlingen i denna uppsättning utspelar
sig på 1920-talet på ett välbeställt gods i Sevilla.
Dirigent är James Levine.
Biljetter: Vuxen 250:- Ungdom 195:-

Tor 31 dec kl 17.00

NYÅRSKONSERT, Berlinphilaharmonikerna
För nionde året visar vi årets Nyårskonsert från Berlin. Ryssen Kirill Petrenko,
Berlinphilhamonikernas chefsdirigent på pulten. Solist är Pablo Sainz Villegas på gitarr.
Ända sedan 1882 har Berlinphilharmonikerna spelat en avgörande roll i Berlin och
övriga världens musikliv. Finns inget bättre sätt att fira in det nya året!
Biljetter: Vuxen 300:- Ungdom 235:-

Föreställningarna ges i Skövde Kulturhus: Odéon
Biljetter släpps preliminärt den 5 oktober.
Upplysningar:
0500 - 49 84 84, 49 80 99
0708 - 43 73 73
www.riksteaternskovde.se

Med reservation för ändringar.

Biljetter:
Skövde Kulturhus, 0500 - 49 80 99
Skövde Turistbyrå, 0500 - 44 66 88
www.skovde.se/biljetter,
www.riksteaternskovde.se

