
Program & meny våren 2018
Tisdag - lördag kl 12 - 13. Pris 230 :– (om inte annat anges)

BILJETTKASSAN GÖTAPLATSEN 
Tisdag - fredag kl -. Lördag kl - 
Söndag  timmar innan föreställning

TELEFONNUMMER 
Biljetter     
Gruppbokningar    

Vegetarisk kost och allergier anmäls  
senast dagen innan besök på     

www.stadsteatern.goteborg.se

För teaterns restaurang, bar och café ansvarar 
restaurangchef Nils-Erik Nilsson. Maten till Dagens 
Lunchteater  serveras från Göteborgs Stadsteaters eget 
kök. Restaurangen har fullständiga rättigheter och är 
både KRAV- och Svanenmärkt. Maten är alltid minst  
50 procent ekologisk och vi serverar vegetariskt en 
gång i veckan. Kontakta gärna vår hovmästare om du 
har några frågor eller vill göra en beställning:  
031-708 71 80, tis-lör kl 10-18. 

Pris Dagens Lunchteater  230:- om inget annat anges. 
Maten serveras från kl 11.30. Föreställningen börjar kl 12. 

Marie Delleskog, konstnärligt ansvarig för Dagens 
Lunchteater, och restaurangchef Nils-Erik Nilsson hälsar 
er varmt välkomna!

Vår publik ska inte behöva  
gå hungrig!

Minst 50 procent är framställt 
av KRAV-godkända råvaror.

West of Eden Trio 
Livsbejakande folkrock med 
nyskrivna emigrantsånger

Glad Valborg! 
Fira vårens ankomst

Kärlekens ljuva plåga  
Om kärlek och besatthet 

– på 1700-talet och idag

Madam Flod – Återkomsten 
Urpremiär!

Värp först och kackla sen! 
Birgit Nilsson 100 år

Möt Morgondagens stjärnor
Säsongsavslutning

v. 15 (10-14/4) v. 18 (30/4)

v. 16  (17/4-21/4) v. 18 (2-5/5) Obs! Ca 70 min

v. 17 (24/4-27/4) v. 19 (8-9/5)

BBQ-kyckling med ädelostkräm och rostad sötpotatis
Fiskgryta med blåmusslor, grädde och persilja
Tomat- och svartbönsgryta med majs, bakat ägg och friterad tortilla
Lammfärsbiffar med gräddkokt savojkål
Laxpudding

Valborg öppet. Insläpp 15.30. Föreställningen börjar kl 16. 
 Obs! Förhöjt biljettpris  (tvårättersmeny 260 kr)

Havets wallenbergare med ärtor och dillkräm
Cheddargratinerade crepes med champinjon och sparris
Lammgryta med kikärter och aprikos, samt couscous
Oxbringa med rotmos och pepparrotssky
Paella med räkor och aioli

stängt
Palsternacksbiffar med cognacssås och klyftpotatis
Laxfilé i kokosgrädde med lime och koriander
Fläskkarré med krossrostad potatis och örtkräm
Coq au vin på ekologisk kycklinglårfilé

Nattbakad nötköttsstek med potatismos och grönpepparsås
Fiskfilé med skirat smör, ägg och pepparrot
Skivad ingefärsbakad fläsksida med nudelwok
Bön- och mozzarellagratinerade zucchiniplättar med tomatsås

vårtallrik
vårtallrik
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Det svenska bandet som genom sitt unika sound 
och med rötterna i den engelska och irländska 
folkmusiken utnämnts till The Best of Contem-
porary Folk. Med sitt nya album Look to the West 
tar de ett musikaliskt grepp – om den stora emi-
grationen från Sverige till Amerika under slutet 
av 1800-talet. Ett ämne som på många sätt är lika 
aktuellt idag. Med Martin Schaub, sång/piano,  
Jenny Schaub, sång och Lars Broman, fiol 

På Gustav III:s tid då politik, kultur och inte 
minst kärlek står lika högt i kurs, förälskar sig 
den unga hovdamen Magdalena Rudenschöld 
i den framstående hovmannen Gustav Mauritz. 
Närmare 30 år senare har deras kärleksrelation 
lett fram till både schavotten och landsförvis-
ning. Med humor, kvickhet, sång, dans och 
drama skildras historiska kvinnor i nutids-
perspektiv. Av och med Åsa Karlin och Tess 
Paulsen

Estradören Mattias Enn kommer tillbaka 
efter ett flertal succéer med ett rykande färskt 
program. Han sjunger och berättar om Birgit 
Nilsson, bondflickan från betfältet i Skåne som 
nådde till Metropolitan i New York, La Scala 
och Bayreuth. En resa i musik, minnen och 
humor om en av världens främsta operasång-
erskor. Med Mattias Enn och Carina E Nilsson, 
piano

Börja Valborgsfirandet med traditionella 
vårsånger som t ex Vintern rasat ut  och Glad 
såsom fågeln, framförda av Akademiska kören 
och sopranen Magdalena Walter Angerbjörn 
och avnjut samtidigt en god tvårättersmiddag.  
Stanna gärna kvar på terrassen efter föreställ-
ningen för en fantastisk utsikt över kortegen. 
Mathias Harms, dirigent och Jonatan Bengts-
son, piano 

Modern musikteater som tar avstamp i 
Strindbergs Hemsöborna. Madam Flod åter-
kommer till vår tid – som äktenskapsrådgivare. 
Med drastisk humor och allvar berättar hon 
om sina erfarenheter. Vad hade hon gjort 
annorlunda idag? Annonserat efter en man 
på Tinder eller Mötesplatsen? Så småning-
om dyker även Strindberg upp. Med Lisbeth 
Johansson och Carita Jonsson. Regi Jose-
fine Andersson. Av Malin Lindroth/August 
Strindberg. Musik Carita Jonsson

Tisdag: Musikalstudenterna i årskurs 2 vid 
HSM visar delar ur musikalen Relativitetsteo-
rin.  Unga människor reflekterar över livet och 
hur det påverkas av olika relationer, nära som 
främmande sådana. Vid pianot Daniel Lindén 

Onsdag: Avgångsklassen på Opera utbildningen 
bjuder på smäktande italienska toner med arior 
och duetter ur bl a Rigoletto, La Traviata och 
Kärleksdrycken. Vid pianot Lars-Göran Dahl
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Apelsinkyckling med rostad brysselkål
Fisk med täcke av rivbröd, gruyère, citron och dragon
Pulled beef med nudlar, grönsaker och ingefärsglaze
Svamplasagne med getost

Bohuslänsk fiskgryta med pepparotsmajonnäs och krutonger
Fläskstek med pressgurka, svart vinbärsgelé och katrinplommonsky
Halloumi- och grönsaksbakelse med rödvinssky
Fiskfärsbiffar med fänkålssallad
Thai-kycklinggryta med röd curry, lime och kokosgrädde

Nattbakad fläskkarré med ingefärssky och kanelbakade äpplen
Stekt strömming med potatismos och lingon
Rödbetsraggmunk med chevré- och ruccolakräm
Citron- och dragon marinerad kyckling med örtsås
Moussaka med tomat och fetostsallad

Isterband med kapris, rödbetor och stuvad persiljepotatis
Kyckling och nudelwok med koriander och chili
Fish and chips med picklesdressing
Kikärtscurry med grillad halloumi

Viltfärslimpa med enbärsky och rårörda lingon
Fisk- och nudelgryta på mustig citrongräs- och ingefärsbuljong 
Italienska kycklingfärsbiffar med klyftpotatis och rödvinssås
Indisk blomkålsgryta med myntayoghurt och friterad papadums

Örtbakad fiskfilé med kapris, rödbetor, brynt smör och krossad potatis
Viltgryta med svamp och svartrökt sidfläsk
Tapenadebakad fläskytterfilé med tzatziki och klyftpotatis
Bönburritos med guacamole och tomatsalsa
Chicken Tikka masala med raita

Fiskfilé med skaldjurssås och citron
Kokt kalv i dillsås med syrade morötter
Kålpudding med rårörda lingon, timjansky och pressgurka
Fänkålsbakad lax med citron och dillkräm
Cannelloni med riccota och spenat med tomatiserad bechamel

Gröna ärtbiffar med rostade rotfrukter och soltorkad tomatkräm
Rosmarinstekt lammkorv med jordärtskocksgratäng
Inkokt lax med gräslökshollandaise

Kalops med inlagda ekologiska rödbetor
Palak paneer med mango chutney och papadums
Pankopanerad torsk med picklessås
Chipotlemarinerade kycklinglår med caesarpotatissallad och rödvinssky
Shepherds pie med krispig kålsallad

Vårrullar med grönsaker och kål, dippsås och basmatiris
Stekt fläsk med rårörda lingon
Tagliatelle med salviakyckling och rostad cocktailtomat
Rimmad fiskfilé med sesam, hackade räkor och brynt sojasmör

Torsk med äggsås och friterad persilja
Sesamkyckling med picklad rödlök och lime- och korianderkräm
Köttfärslimpa med stekt lök, sky och potatispuré
Bouillabaisse med aioli och vitlökskrutonger

Chili con carne med gräddfil och saltgurka
Bräckt falukorv med stuvad vitkål
Porchetta fylld med örter, selleripuré och rostad vitlökssky
Fisk queneller med rom och gräslökssås
Fläskfilégryta med peppar och grädde
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Because you’re young
En föreställning med musik 
av David Bowie

Drömflickan Marilyn Monroe 
En musikdramatisk resa 
i Marilyn Monroes fotspår

Fröken Elvis 
Elvis på svenska

Duratrion  
– En musikalisk underhållnings -
grupp från Göteborg

Föreställningen om Torgny Lindgren 
Man ska icke vara återhållsam  
då man ljuger

När schlagern slog
Svängiga låtar från efterkrigstiden 
fram till 1980-talet!

Expedition: Livet – från apa  
till självförverkligare  
En visberättelse om livet 

Ett Drömspel 
Inspirerat av  
August Strindberg

Det mest förbjudna 
En musikalisk monolog-
föreställning 

Dan Andersson – Röda Röda Blomster 
Om livets och naturens storhet 
och mysterium

Varför nöja sig? 
En hyllning till  
Barbra Streisand

En frid(a) för själen 
En energifylld och 
inspirerande livsresa

v. 3 (16-19/1) v. 6 (6-10/2) v. 9 (27/2-3/3) v. 12 (20-23/3)

v. 4 (23-26/1) v. 7 (13-17/2) v. 10 (6-10/3) v. 13 (27-29/3)

v. 5 (30/1-3/2 v. 8 (20-23/2) v. 11 (13-16/3) v. 14 (3-7/4)

Vi bjuder in till en musikföreställning med 
David Bowies musik inramat i en personlig 
berättelse om att bli vuxen; om att växa upp 
i 70- och 80-talets Sverige, om att vara liten 
och bli stor, att vara osynlig och bli sedd, om 
att minnas och sakna, om gillestugor och 
sötlimpa, och framför allt om musiken och  
David Bowie. Band Buddha of Suburbia: Mar-
tin Joneskär, Micke Öijwall, Fredrik Grill och 
Lennart Esborn

Hur ska jag kunna ge en bild av Marilyn, skrev 
författaren Arthur Miller. ”Ju mer man lär kän-
na människor desto mer komplicerade blir de”. 
Drömflickan är löst baserad på Marilyns texter, 
dikter, dagböcker som går att finna i boken Frag-
ment. Vi vill ge en bild av människan sån som du 
och jag. Utan skyddsnät. Sant eller falskt? Döm 
själva. Marilyn Monroe fascinerar fortfarande 
fantasin. Med Heléne Jonsson. Regi och bearbet-
ning Sonja Gube. Stefan Wingefors, piano och 
Henrik Aronsson, bas

Fröken Elvis tolkar Elvis Presleys musik i nya 
arrangemang och med nya svenska översättning-
ar. En succéföreställning med humor, värme, lite 
allvar och med mycket musik och kärlek. Frö-
ken Elvis lyckas få sina versioner att kännas både 
nära och nutida. I egna nyskrivna låtar smyger 
sig småstadsromantik och knäcke brödssmulor av 
svenskt vemod in. Med Camilla Fritzén, Maria 
Olsson, Sanna Andersson, Josefin Berge och Lisa 
Bodelius

Medlemmarna är verksamma på 
GöteborgsOperan och kan bland annat ses i 
musikalen Phantom of the opera. Under den här 
konserten får vi smakprov på både trions egna 
texter och på arrangemang av kända och okända 
sånger. Med unik ostoppbar energi och smittan-
de glädje kan Duratrion förgylla och förhöja de 
mest skiftande tillställningar. Med Anders Wäng-
dahl, Tobias Ahlsell, David Lundqvist och vid 
pianot Mats Sköldberg

Skådespelaren Gunnar Eklund har arbetat med 
Torgny Lindgrens texter i över 30 år. År 2016 
gjorde han succé med Skräddar Molins berättel-
ser och kommer nu tillbaka med Föreställningen 
om Torgny Lindgren. En föreställning som berät-
tar en fullkomligt sann och oinskränkt lögnaktig 
berättelse om Torgny Lindgrens författarskap 
och innehåller även den opublicerade berät-
telsen om den stumme Bernhard. Av och med 
Gunnar Eklund

Alla låtar som spelades på radion om och om 
igen. Med tjusig stämsång i sällskap med pia-
no, fiol, gitarr, dragspel och slagverk. Välkända 
sånger framförs med ett publiknära tilltal, kan-
ske uppstår lusten att sjunga med. Vi minns 
artister som Lasse Lönndahl, Gunnar Wik-
lund, Siw Malmkvist, Brita Borg, Tore Skogman, 
Monica Zetterlund och många, många fler. 
Med Johan Ludvig Rask, sång/gitarr, Susanne 
Ence och Åsa Johansson, sång

Publiken blir huvudperson när programledaren 
och tv-profilen Anders Lundin vänder, vrider 
och snurrar på frågorna; Var kommer vi ifrån? 
Vart ska vi? Hur hamnade vi här? Tillsammans 
med basisten Jonas Olofsson låter han sina fun-
deringar komma till uttryck i en brokig samling 
berättelser och visor om äventyrare, emigranter, 
neanderthalare och om sin snickrande pap-
pa. Allmänmänskligt, rörande och roligt. Med 
Anders Lundin, sång/gitarr och Jonas Olofs-
son, basist 

De tre skickliga clownerna i 1 2 3 Schtunk 
är tillbaka med Strindbergs, enligt honom 
själv, bästa pjäs. I händerna på Schtun-
karna blir det en vacker, vemodig och 
hoppfull föreställning. Som vanligt kryd-
das det hela med clownernas nyskrivna 
musik och denna gång utlovas även lite 
dans! Och naturligtvis – en massa skratt. 
Med Josefine Andersson, Lasse Beischer 
och Dick Karlsson

När blir lust tabu? ”Jag vägrar att ta på mig arvet 
från mormors wienerbröd”. Föreställningen 
tar avstamp i Kerstin Thorvalls omdebatterade 
roman och går rakt in i nutiden med ny skriven 
musik och frågeställningar som fortfarande 
utmanar. Scenkollektivet re:act sätter kvinnligt, 
medelålders begär i det varma strålkastarljuset. 
Med Eva Edwall. Regi och musik Amanda 
Andréas. Erik Björksten och Anton Alvin, musi-
ker

Med dikter och berättande, sång och musik, 
bjuder vi in till Dan Anderssons värld. En värld 
befolkad av spelmän, tiggare, trollkarlar, lag-
lösa och människor som sliter för sitt bröd. Dan 
Andersson var Drömmaren och Sökaren som 
kunde trollbinda andra med sitt berättande och 
sina sånger och som trots alla hinder blev förfat-
tare. Med Britta Andersson, berättare, Sinikka 
Thörn, sång/fiol och Olle Junholm, gitarr 

Med personliga tolkningar på svenska hyllas 
Barbra Streisand och några av hennes låtskatter.  
Där vägen till framgång baseras på hennes star-
ka vilja av att aldrig ge upp sina drömmar. Kan 
man överhuvud taget ha något gemensamt med 
Barbra, en levande ikon? Djupa betraktelser så 
väl som funderingar med glimten i ögat. Att 
våga ta vägen du är lite rädd för kan plötsligt få 
vingarna att bära. Med Anna Werner och Jona-
tan Bengtsson, piano

I den nyskrivna tribute-föreställningen tolkar 
skådespelaren Anna Bromee Anni-Frid Lyng-
stads musik och ger oss en fördjupad bild av 
artisten Anni-Frid. Anna Bromee sjunger och 
berättar personligt utifrån sångerna och speglar 
allas våra tankar och upplevelser på slingriga 
vägar genom livet. Av och med Anna Bromee. 
Regi öga Gunilla Nyroos
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