
LJUVA 
ÅLDERDOM

Programblad

Det är så skönt att va’ här, 
Ljuva ålderdom

Så många minnen vi bär, 
Ljuva ålderdom

De små bekymren man lärt sig strunta uti
så man kan känna sig lugn och fri!

Teater Trots bildades 2005, då pjäsen ”Sånt är livet” fick pris från ATR Syd som årets 
bästa uppsättning. Sedan dess har gruppen gjort i genomsnitt en produktion om året, 
se www.teatertrots.se.

Ett varmt tack till alla som hjälpt till med lokalbokning, flyers, biljetter med mera!



LJUVA ÅLDERDOM
Stenkrossen, Kastanjegatan 13 Lund --- lördag-söndag 19-20 mars kl 15, lördag-söndag 2-3 april kl 15

Att hitta teatermanus för en grupp kvinnliga 
skådespelare över 60 år är nästan omöjligt. 
Därför har Teater Trots fått åstadkomma sina 
manus själv. Naturligt nog bygger texterna på 
våra egna erfarenheter – det vi varit med om 
under ett långt liv, och det vi upplever i nuet.

Arbetet med ”Ljuva ålderdom” startade förra 
våren, då vi bestämde vi oss för att gemen-
samt göra ett collage av sketcher och sånger. 
Eftersom gruppen haft mycket roligt genom 
åren, så var en fest med Teater Trots ett av de 
första förslagen. Vi spånade sedan fram andra 
möjliga teman, som hälsan och den nya tekni-
ken. Båda ämnena kan skapa bekymmer, men 
också – som vi försökt göra här – behandlas 
med humor och självironi.

Collagets titel slutligen, borde det ha ett frå-
getecken eller inte? Vi beslutade oss för låta 
publiken själv ska avgöra om man vill ta be-
greppet ”ljuva ålderdom” som en satir eller 
som något allvarligt menat. För det handlar 
ju, för många av oss, mycket om var man läg-
ger tonvikten – om man är närmast släkt med 
Optimisten eller med Pessimisten i vår första 
sketch.

Ingela Björck

SKÅDESPELARE:

Ingela Björck

Mona Frick

Ulla Hallström

Margret Ohlsson

Gunnel Samuelson

Anna Sundman

Viveka Vitestam

REGI, KOSTYM OCH SCENOGRAFI:
Mona Book och Teater Trots

TEKNIK, MUSIK, SUFFLERING, FOTO, LAYOUT:
Jonas Einarsson, Karin Samuelson, Gunilla Mårtensson, Gunnar Menander, Björn Larsson

INNEHÅLL:
Optimisten och Pessimisten

text Annmari Asker 

En konstig sak har hänt
hämtad från Internet

Datorstrul
text Ingela Björck

Marknadsföring
text Ingela Björck

En helt vanlig dag 
text Ingela Björck

Efter festen
text Mona Book


