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Manus: August Strindberg och Annmari Asker

Tack till Sven Larsson, Tegnérs Matsalar för gubbröran! 

Tack till Göran Lindberg för videofilmning!

Teater Trots är en teatergrupp med ganska hög medelålder. Men vi 
spelar TROTS att vi har nått mogen ålder. Kanske just TROTS det! Det 
gäller ju att söka upplevelser, att hinna så mycket som möjligt, att 
verkligen ta vara på varje ögonblick! 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



Kära publik!Kära publik!
Välkomna till ”Gubbröra och jung-
frubröst”, ett collage om August 
Strindberg. 

Teater Trots vill – i Strindbergsår-
ets sista skälvande minut – hedra 
en av våra största författare. Vi har 
samlat sånger, dikter, en novell, 
ett kammarspel, en monolog. Vad 
vi inte visste, var att August Strind-
bergs tre exfruar skulle uppenbara 

sig i vårt spel. Siri von Essen, (skå-
despelare från Finland), Frida Uhl, 
(kulturjournalist från Österrike) och 
Harriet Bosse, (skådespelare från 
Norge) - dessa  tre damer visar sig 
plötsligt på scenen och lägger sig i 
vårt välkomponerade program.  
Siri von Essen tvingar till och med 
upp en av våra skådespelare för att 
läsa en bit ur ”Ett drömspel” till-
sammans med henne!

”Villemo”  
sjungs av Gunnel Samuelson och Jonas Einarsson.

”Vid Avenue de Neuilly” 
läses av Birgit Druid Glentow.

”Den  starkare” 
spelas av Margret Ohlsson och Titti Andersson.

”Vinden vilar” 
sjungs av Gunnel Samuelson och Jonas Einarsson.

”Det är vi, vågorna” 
läses av Birgit Druid Glentow.

”Morgon” 
läses av Birgit Druid Glentow.

”Madam Flod friar” 
spelas av Ulla Hallström.

”Jag ligger på kabelgattet” 
läses av Birgit Druid Glentow.

”Ett halvt ark papper” 
läses av Viveka Vitestam.

”Esplanadsystemet” 
sjungs av Gunnel Samuelson och Jonas Einarsson.

Och i bakgrunden sitter August Strindberg (Annmari 
Asker) och lyssnar och kommenterar. 

De tre exfruarna, som kommer in och stör och läg-
ger sig i, spelas av Ingela Björck (Siri von Essen), 
Mona Frick (Frida Uhl) och Ulla Hallström (Harriet 
Bosse). 

Varmt välkomna! TEATER TROTS

ProgramProgram

Manus: August Strindberg och Annmari Asker.
Konstnärlig rådgivare: Jimmy Offesson.
Scenografi och kostym: Mona Book.
Ljus och ljud: Jonas Einarsson.
Smink: Titti Andersson.
Affisch och program: Björn Larsson.
Flyers och biljetter: Håkan Vitestam.
Producent: Mona Frick.
Sufflörer: Gunilla Mårtensson och Ulla Rickardsson.
Biljettförsäljning och servering: 
Annika Mc Clintock, Birgitta Juvin, Birgitta Persson, 
Elisabeth Sönnergren och Marga Wågert.


