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Kära publik!
”The Closed Room Mystery” brukar man tala 
om i deckargenren. I pjäsen BIKUPAN kan 
man i stället (på svengelska) tala om ”The 
Closed Room Hystery”.

Vad händer med en grupp människor som 
blir inlåsta? Håller gruppen ihop, hjälps dom 
åt? Tar någon ledningen eller springer alla 
runt som yra höns? Hur uppför dom sig? Hur 
reagerar dom?

Teater Trots gör nu sin åttonde uppsättning. 
I första akten får ni följa med i den kreativa 
process, när gruppen ska sätta upp en pjäs. 
Hur det bråkas och grälas, tänks och tycks, 
hur idéer kommer upp och kanske förkastas 
igen.  Ni får ta del av regissörens svåra roll 
och manusförfattarens ensamhet. 

Även i andra akten är gruppen obönhörligen 
instängd.  Där får ni uppleva det färdiga, lätt 
BIsarra resultatet - pjäsen ”Bikupan”. 

Varmt välkomna!  



På scenen
Titti   

Annmari

Ingela 

Mona   

Birgit

Ulla  

Margret  

Gunnel 

Anna

Viveka

Hoppet & framtiden

-        Titti Andersson

-        Annmari Asker

-        Ingela Björck 

-        Mona Frick

-        Birgit Druid Glentow

-        Ulla Hallström 

-        Margret Ohlsson

-        Gunnel Samuelson

-        Anna Sundman

-        Viveka Vitestam

-        Marion Vinell



Bakom scenen
Manus: Annmari Asker

Regi och scenografi: Jimmy Offesson

Kostym: Mona Book

Ljus och ljud: Jonas Einarsson

Affisch och program: Björn Larsson

Flyers och biljetter: Håkan Vitestam

Producent: Mona Frick



Sufflörer:
Gunilla Mårtensson

Ulla Rickardsson

Biljettförsäljning 
och kaffeservering: 
Helga Aldegård

Gudrun Grampp

Titti Ilien

Birgitta Juvin

Annika McClintock

Birgitta Persson

Elisabeth Sönnergren

Marga Wågert

Videofilmning:
Lena Asker-Árnason



Teater trots bildades år 2004. 
Medelåldern i gruppen är hög, 
men vi spelar teater TROTS att 
vi nått mogen ålder, kanske 
just TROTS det. Att bli äldre 
framkallar nämligen en hel del 
TROTS. Det gäller att söka upp-
levelser, att hinna så mycket 
som möjligt, att verkligen leva 
TROTS att dagarna går fortare 
och fortare. TROTS att det är 
så kort tid kvar.

För TROTS allt är ju livet rätt 
skönt att leva!

Titta gärna in på vår hemsida 
www.teatertrots.se




