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E-post: marie.bjorkman@regionteatern.se
 

SPELPERIOD 2019
Vår 13/4-31/5  &  Höst 10/9-30/11
LÄNGD ca 1 tim 30 min, utan paus. 
PUBLIK Enligt salongens förutsättningar
PRIS INKL ALLT. moms tillkommer
22.000 kr Blekinge och Kronobergs län

26.000 kr ej övernattning utanför regionen
36.000 kr med övernattning utanför regionen

SCENKRAV 
SCENÖPPNING bredd 7 m
SPELDJUP (0-rå till sista lingång) 5 m
SCENDJUP (0-rå till fondvägg) 7 m
SCENBREDD (innanför prosceniet) 10 m 
PROSCENIEHÖJD 4,5 m
LINGÅNGAR HISSHÖJD 5 m
EL 63 ampere europakoppling

MÖRKLÄGGNING Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP Fyra vuxna (varav 
en med god kännedom om lokalen, lingångar och 
lokalens el) ca 4,5 tim från byggstart och hela rivtiden 
ca 2,5 tim. 
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART 
7 tim före föreställning. 

Med reservation för ev. ändringar!
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Balladen om Nygatan 8

MUSIKTEATER PÅ TURNÉ
VUXNA, UNGA VUXNA, GYMNASIET 
MELLANSTORA OCH STORA SCENER 
MED LINGÅNGAR

EN TEATERKONSERT MED CORNELIS VREESWIJKS LÅTSKATT! 

I en visuell musikföreställning fylld med Cornelis Vreeswijks 
underbara musik och mångbottnade texter får vi möta 
ett par som lever ett lugnt och inrutat liv i ett hus på 
Nygatan 8. De lever för sina rutiner och sin trygghet, 
men har tappat bort lust och passion på vägen. Men så, 
plötsligt en dag flyttar det in en okänd familj i deras hem. 
Utan förvarning och utan någon som helst förklaring. 
Det inrutade livet på Nygatan 8 vänds uppochner. Kaos 
infinner sig. Ingenting är längre säkert, vant och bekvämt.  

Vad händer när vi rycks ur vår komfortzon och blir 
konfronterade med en ny verklighet? När ett oväntat möte 
uppstår mitt i den trygga tristessen? 
När det lilla livet plötsligt blir stort? Vad kan vi förlora men 

framförallt vad har vi att vinna? Vi vet aldrig när de livs- 
avgörande ögonblick uppstår, men det här är ett av dem! 

Med hjälp av fantastiska musiker och en sjungande 
ensemble från alla världens hörn kommer vi uppleva mötet 
mellan det vi känner så väl och det ännu helt okända. 
Stort elände och massor av humor, vacker poesi och 
vansinnig folkfest - Allt blandas ihop i denna tragikomiska 
och musikaliska feelgood om två familjers kamp för att leva 
sida vid sida. 

Minna Johannesson har tidigare gjort succé på Danmarks Natio-
nalscen Det Kongelige Teater med musikföreställningen ”Højskole- 
sangbogen” som fortfarande går för fulla hus! Genom åren har hon 
dessutom vunnit flertaliga teaterpriser för sina teaterkonserter.

MUSIK OCH TEXT CORNELIS VREESWIJK
REGI MINNA JOHANNESSON
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN KATRINE GJERDING
KAPELLMÄSTARE MARTIN ULLITS DAHL
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
MEDVERKANDE BJÖRN JOHANSSON BOKLUND, SASKIA HUSBERG, ALAÀ 
RASHID, DAN KNAGG, SOHAIR CHKAIR, BERRIN SAHIN OCH GABRIELA 
ANSELMO

LIVE-
MUSIK


