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Bibeln är den heliga skrift, den är Guds egna ord. Så är det för judarnas 
gamla testamente, så var det för de kristna som lade till det nya. Också mus-
limernas Koran byggde vidare på Bibelns händelser. Men för den moderna 
västerlänningen är Bibeln dessutom en av vår kulturs urkunder. Ingen bok har 
betytt mera för att forma den speciella kulturtradition som vi tillhör. Den har 
utgjort en källa till revolt och kritik, skämt och parodi. Men också varit ett 
outtömligt förråd av berättelser och gestalter, sinnebilder och citat.
 Bibeln kunde enligt medeltidens lärde tolkas på fyra olika sätt. Texterna 
kunde tolkas bokstavligt som berättelser om något som faktiskt hänt. Eller 
de kunde uppfattas som parabler för heliga mysterier. Eller de kunde förstås 
som förutsägelser om framtiden. Eller var det deras sens moral, deras mora-
liska innebörd man skulle ta fasta på. 
 Mot tolkningarnas mångfald svarar berättelsernas enkelhet. Den tyske 
litteraturforskaren Erich Auerbach framhöll i sin Mimesis hur de enkla, nak-
na, till synes konstlösa bibelberättelserna kontrasterade mot den detaljrika 
åskådligheten i exempelvis Homeros Odyséen. I Bibeln är det det andliga 
dramat, och i sista hand bara det, som räknas.

BIBELN
  Av Svante Nordin

Henric Holmberg   (Herrens andra ängel)



 Och trots det – vilket myller av figurer, händelser, historiska sammanhang, 
anekdoter, skrönor fins det inte i denna bok? Apokryferna är en särskild sorts 
bibeltexter av enbart andrarangsvärde enligt teologerna. Men nog finns det 
något apokryfiskt även hos åtskilliga passager i den regelrätta Bibeln. Höga 
visans könslyrik, Onans spillda säd, Delilas förräderi, Jonas i fiskens buk, allt 
detta är väl inte bara heliga allegorier utan också konkret litteratur som kan få 
läsaren att glömma det heliga för texternas charm och underhållningsvärde. 
 Förhöll det sig inte på detta sätt hade väl Bibeln inte kunnat inspirera väs-
terländsk konst, musik och litteratur på det sätt den gjort. 
 Från medeltidens kyrkmålningar via renässansens och barockens mural-
målningar eller dukar hos Michelangelo, Rembrandt och Rubens fram till 
modernismen hos Gaugins gula Kristus eller Noldes nattvardsbilder har kon-
sten fyllts av bibliska motiv. Kompositörerna har försökt tolka dem i toner. 
Diktarna har ständigt återvänt till dem. I svensk litteratur har de inspirerat 
Spegels Guds Werk och Hwila, Bellmans bibelparodier, Birgitta Trotzigs och 
Torgny Lindgrens romaner. Översättningarna av Bibeln har legat till grund 
för de moderna litteraturspråken, engelsmännens auktoriserade version, tys-
karnas Lutheröversättning, svenskarnas Gustav Vasas Bibel.
 Men Bibeln ligger naturligtvis inte till grund bara för litteraturen utan för 
det dagliga livet. Vår rättstradition bygger på Mose lag (tillsammans med 
den romerska rätten). Vår filosofiska tradition stammar från Aten men också 
från Jerusalem eftersom den kristnats, eftersom vetande och tro, förnuft och 
uppenbarelse förenats och harmoniserats. Vår etik har sin historiska grund 
i Tio Guds bud, under så dramatiska omständigheter nedsänkta från him-
len på toppen av berget Sinai, samt i Jesu bergspredikan. Ja, själva våra dagar 
och tider, vår kalender, är baserad på kyrkoårets bibliska hållpunkter med jul, 
påsk och pingst, allt med gammaltestamentliga motsvarigheter. Bibeln finns 
överallt till och med i vår nutida sekulariserade tillvaro även om vi kanske 
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inte ens tänker på det när vi sätter någon på det hala, rör upp himmel och 
jord, hänger med huvudet, tar vårt förnuft till fånga, kastar våra ögon på näs-
tans hustru eller umgås med kreti och pleti.
 Bibeln är böckernas bok, men också en bok av böcker. Gamla testamen-
tets hebreiska texter härstammar från olika tider, från Pentateuken, de fem 
Moseböckerna, avslutade omkring 400 f. Kr. men med en tillkomsthistoria 
som förlorar sig i dunklet till fram till Daniels bok något århundrade före vår 
tideräkning. Det grekiska nya testamentet börjar förstås med den händelse 
som ger utgångspunkten för just denna tideräkning, Kristi födelse. Huvud-
delen av texten torde ha skrivits mellan år 50 och år 100 e. Kr. Hur har allt 
detta blivit kanon? Hur har det slagits samman till en enda bok? Vad har sor-
terats bort? Det är en fråga för lärda bibelforskare. Men också en påminnelse 
om det som är all kulturs förutsättning, en process där vissa texter, berättelser, 
gestalter kanoniseras och kommer att tillhöra kärnan medan annat sorteras 
ut eller glöms bort, ibland för att försvinna för alltid, ibland för att dyka upp 
igen i ett senare skede när tiden mognat.
 Vem skrev allt detta? Handlade det om hebreisk folkpoesi som Herder och 
andra romantiker ville göra gällande på 1700-talet? Var grekiskskrivande bar-
fotaepiker verksamma i apostolisk tid? Det hela förlorar sig i ett virrvarr av 
pseudoepigrafer, aldrig godkända evangelier, pseudonyma brev och fromma 
falsarier. Ingen vet heller vem som avgjorde vad som skulle med i slutversio-
nen och vad som skulle bort. 
 Hela denna process har resulterat i en Bibel som innehåller en sorts sam-
manhängande berättelse, från världens och människornas skapelse i Första 
Mosebok till denna världens undergång och Kristusrikes tillkomst i Uppen-
barelseboken. Bibeln är böckernas bok också på det sättet att den börjar med 
början och slutar med slutet. Det är en berättelse och dessutom en berät-
telse med en poäng. Först med Bibeln blev historien som sådan meningsfull. 

Amelie Thorén   (Lots hustru)



Ur de arkaiska tidsperiodernas cykliska förlopp där allting återvände och var 
sig likt steg uppfattningen att någonting ibland förändrades, oåterkalleligen, 
en gång för alla. Så var det med världens skapelse. Så var det med de första 
människornas syndafall och utdrivande ur lustgården. Så var det med Kristi 
ankomst till jorden. Så kommer det att bli med dess undergång i eld och sva-
vel sedan de sju änglarna blåst i sina basuner. Så kommer det att bli när det 
nya Jerusalem grundas med en ny himmel och en ny jord.
 Bibeln handlar om mänskligheten, till en början främst det utvalda folket, 
så småningom alla folk när det ständigt expanderande Romarriket inspire-
rar också Bibelns trogna till en ny kosmopolitism. Bibeln handlar också om 
sin upphovsman, om Gud själv.
 Vi får i själva verket en förvånansvärt intim bild av den allsmäktige. Vi 
vet att han vandrar i sin trädgård när aftonen svalkas. Vi vet att han förargas 
högeligen när människorna försöker bygga torn mot himlen. Vi vet han att 
försöker dränka dem genom syndafloden men ångrar sig och lovar att aldrig 
göra så mer, blidkad av lukten från Noas brännoffer. Vi vet att han knyter 
förbund med Abraham, men å andra sidan befaller denne att offra sin son 
Isak, bara, till läsarens lättnad, för att åter ångra sig. Vi vet att han sänder sin 
enfödde son att dö på korset för våra synder och på så vis rädda oss alla. Vi 
vet att han en gång kommer att slå spelet över ände, förgöra vår värld och 
skapa en ny, så som bara han kan.
 Bibeln är en brokig bilderbok, ett väldigt panorama, en skakande morali-
tet, en hisklig profetia. När den presenteras för oss är det oss till uppbyggelse, 
varnagel, ängslan, insikt och förnöjelse. Allt detta kommer också mycket rik-
tigt med i aftonens föreställning. Spelet kan börja.

Svante Nordin är professor i idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han är författare 
till bl a Filosoferna och kriget (Nya Doxa 1998), Nittonhundratalet – en biografi (Atlantis 2005), 
samt senast Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan 1900 (Atlantis 2011).
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Medverkande
Mina Azarian Shifra, Mirjam, Jesus 

Carl-Magnus Dellow Noa, Moses, Överstepräst
Lamine Dieng Ljusmästaren, Abraham, Hemlös, Pontius Pilatus, Paulus

Per-Anders Ericson Amos, Farao, Josua, Sofar, Petrus
Johan Gry Kain, Aron, Jesaia, Elifas, Jona 

Henric Holmberg Herrens andra ängel
Carina M Johansson Sara, Generalens mor, Job, Elisabet

Miran Kamala Hantverkaren, Städaren, Moses livvakt, Tempelintendent, Fånge, Sakarja
Petter Kevin Jafet, General, Jeremia, Yngling (praktikant från teaterhögskolan i Helsingfors)

Michalis Koutsogiannakis Herrens ängel 
Magnus Lindberg Sem, Korach, Predikaren, Ateisten, Besättningsman

Mattias Nordqvist Mannen
Emilie Strandberg Herrens tredje ängel

Amelie Thorén Adataneses, Lots hustru, Skollärarinnan, Maria från Magdala
Nina Zanjani Kvinnan

Radioröster Per-Anders Ericson, Jenny Svärdsäter

Kompositör/medverkande Bengt Beche Berger 
Musiker/medverkande Göran Klinghagen, Stefan Bellnäs

 
Statister Tandi Nyhage, Aram Aziz Kadir/Danyar Bapir



Dramatiker Niklas Rådström 
Regi Stefan Metz

Scenografi & kostym Alex Tarragüel Rubio 
Ljus William Wenner 

Mask Gunnar Lundgren
Textdramaturg Per Arne Tjäder

Text- och föreställningsdramaturg Lucas Svensson

Regiassistent Jenny Svärdsäter
Kostymassistent Ingrid Trujillo Berg

Ljud Karin Bloch-Jörgensen, Jesper Lindell 
Videoprojektioner Clive Leaver, Viking Nilsson/SAPP

Sufflös Lena Alm
Språkcoach Lisa Lindgren
Inspicient Johan Häggblom 

Scenteknik Rolf Ericson, Rasmus Hollósy Lamberg,  
Robin Lindstedt, Rickard Petersson, Jenny Hydén

Belysningsmästare Jenny W Fogelberg, Christina Rydberg
Videoteknik Mikael Andersson 

Föreställningsmaskör Gunnar Lundgren, Maria Agaton
Kostym Karin Weststrand
Rekvisita Lena Hegerfors 

Pjäsansvarig dekor Patrik Tegnér 
Patinering Marika Söderwall Sikén, Helena Henning

Påklädare Ulla Wedin, Helena Henning
Barnpassare Ida Hellström

I föreställningen ingår två stycken av JS Bach: 
Siehe, ich stehe vor der Tuer Cantata BWV 61.4 

samt Zerfliesse, Mein Herze ur Johannespasionen BWV 245

Producent Maria Hägglund
Foto Ola Kjelbye

Programlayout Jonas Kündig
Förlag Draken teaterförlag

Översättare Pamela Jaskoviak, Marc Rosenfeld
Konstnärlig ledare Anna Takanen

Verkställande direktör & ansvarig utgivare Ronnie Hallgren

Tack till Åsa Egnér. Dansmuseum i Stockholm.

Urpremiär på Göteborgs Stadsteater  
Stora Scen 17 februari 2012.  

Föreställningen längd ca 4 tim och 40 min. Två pauser.



Abraham Israels förste anfader. Sluter förbund med 
Gud som lovar honom ättlingar lika talrika som 
himlens stjärnor. Fader till Isak och Ismael.

Adam och Eva De första människorna. Skapades av 
Gud att leva i Edens lustgård men fördrevs därifrån 
då de brutit mot Guds förbud att äta av frukten 
från kunskapens träd.

Amos Profet. Uttalade domsord över Israel. Cen-
tralt i hans predikan är ”Herrens dag”, den dag då 
straffet ska utdelas.

Aron Moses tre år äldre bror, Israels förste övers-
tepräst. Medhjälpare till Moses under flykten 
ur Egypten och den följande 40 år långa öken-
vandringen mot det förlovade landet.

Jeremia Profet. Hans klagovisor handlar om Jeru-
salems erövring och templets fall.

Jesaia Profet. Hans förkunnelse är ett fördömande 
av religiösa avarter och sociala missförhållanden.

Vem är vem?

Emilie Strandberg, Henric Holmberg, Michalis Koutsogiannakis   (Ärkeänglarna)



Jesus Kringvandrande judisk predikant som enligt 
evangelierna i Nya Testamentet verkade i omkring 
tre år innan han dömdes till döden genom korsfäs-
telse och uppstod. Hade Jesus kommit tillbaka idag, 
hade samma sak hänt?

Job Kommer från landet Us och ”från högsta lycka 
nedsänktes han i djupaste bedrövelse genom tim-
liga förluster och lekamlig sjukdom; en prövning 
som han dock bar med undergivenhet”.

Jona Profet. För att undvika en kallelse att resa till 
Nineve flydde han med båt ut på havet och hamna-
de i valfiskens buk, varur han mirakulöst räddades.

Josua Moses ständige följeslagare och även efter-
trädare. Förde folket över Jordan och besatte det 
förlovade landet.

Kain Adam och Evas förstfödde son och bror till 
Abel, som han dräpte ”när de voro ute på marken”. 
Han ångrar sig dock och Gud satte ett tecken till 
skydd för Kain, så att ingen som mötte honom 
skulle slå ihjäl honom.

Carina M Johansson   (Generalens mor)



Korach En Levit av Kehatiternas stam som är med 
om att starta ett upprorsförsök mot Moses. Det 
slås ned och ledarna straffas med att ”de for levan-
de ned till dödsriket”.

Lot Brorson till Abraham. Räddas som en av de 
rättfärdiga genom Guds försyn undan förstörelsen 
av Sodom. Hans hustru vänder sig under flykten 
om och ser tillbaka, trots Guds förbud, och för-
vandlas då till en saltstod.

Maria från Magdala Blev botad av Jesus från sju 
andar och följde honom sedan troget. Var med vid 
korset och fann Jesus grav tom, vittnade om hans 
uppståndelse.

Miriam Syster till Moses och Aron. Var den som 
satte spädbarnet Moses i Nilen för att undvika att 
han blev mördad av Farao. Sjöng om segern över 
Egyptierna vid Röda havet.

Moses Centralgestalt i Gamla testamentet. Förde 
israeliterna ut ur fångenskapen i Egypten och mot-
tog av Gud Lagens tavlor.

Noa Fader till Sem, Ham och Jafet. Då Gud beslu-
tat sig att dränka den syndfulla jorden såg han att 
Noa var en rättfärdig man och befallde honom att 



bygga en ark för att rädda sig själv, sin familj och 
alla djur, ett av varje kön.

Paulus Omvändes genom en uppenbarelse till kris-
tendomen och kom att spela en avgörande roll för 
dess tidiga spridning och utformning. Kristendo-
mens första teolog. Centralt i hans förkunnelse var 
att Jesus var Messias som hade tagit på sig allas 
synder och straffats för detta i människornas ställe.

Pontius Pilatus Den femte romerske landshövding-
en över Judéen under Kejsar Tiberius tid. 

Sakarja Präst i templet i Jerusalem, gift med Eli-
sabet och fader till Johannes döparen. Sakarja och 
Elisabet var länge barnlösa men lovades av Her-
rens ängel en son, när Sakarja tvivlar på ängelns 
löfte belade denne honom med stumhet in till bar-
nets födelse.

Sara Abrahams hustru. Länge barnlös, men fick 
vid fyllda 90 sonen Isak genom högre ingripande. 
Dessförinnan hade hon givit tjänstekvinnan Hagar 
som barnaföderska till Abraham, genom vilken han 
blev fader till Ismael.

Källor: Who’s who in the Bible av Frank S. Mead, Galahad Books, 
Vem är vem i Bibeln av Christer och Marie Topelis, Rabén och Sjögren.

Mina Azarian   (Jesus)



Niklas Rådström, född 1953, har sedan debuten 1975 utvecklat ett rikt och 
mångskiftande författarskap – diktsamlingar, romaner, essäer, dramatik och 
manus för film – bl a Suzanne Ostens Bröderna Mozart och Tala! Det är 
så mörkt och senast Jan Troells flerfaldigt Guldbaggebelönade och Golden 
Globe-nominerade Maria Larssons eviga ögonblick. Han har tilldelats en rad 
priser – däribland 1992 Augustpriset för romanen Medan tiden tänker på 
annat. År 2008 tilldelades han både Piratenpriset för ”ett fantasifullt och 
varmt författarskap inom nästan alla genrer för poesi, noveller, romaner till 
scenkonst och essäer” samt Doblougska priset av Svenska Akademien. Hans 
dramatik har spelats i stora delar av världen och han har i olika sammanhang 
samarbetat med några av Sveriges främsta tonsättare och musiker: Daniel 
Börtz, Johan Hammerth, Thomas Jennefelt, Berger/Knutsson/Spering, Bobo 
Stensson och Eric Ericssons Kammarkör. Hans senaste böcker är Gästen 
(2006), en verklighetsbaserad fantasi kring en mötet mellan Charles Dickens 
och H C Andersen, och En handfull regn (2007), en vidöppet personlig bok 
om en barndomsväns död. År 2010 Återkom han till romanberättandet med 
Månens anförvant. Hösten 2011 utkom han med den kritikerhyllade Stig. En 
tanke och minnesbok över Stig Claesson. Bibeln är Niklas fjärde produktion 
på Göteborgs Stadsteater efter Lång tystnad plötsligt mörker (2002), Dantes 
Gudomliga Komedi (2003) och De Onda (2007). Niklas Rådström är ledamot 
av Samfundet De Nio.

Stefan Metz Regissör. Tidigare också verksam som skådespelare.  
Stefan är bosatt i Madrid och har hela Europa som arbetsfält. Han 
har haft regiuppdrag på flera större scener i sitt födelseland Schweiz 
och i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Island och Sverige.  
Som skådespelare var han under flera år en av huvudaktörerna 
på Théâtre de Complicité i London. På Göteborgs Stadsteater har 
han tidigare regisserat Woyzeck, Storstadsljus, Trettondagsafton 
och Peer Gynt.

Mina Azarian Skådespelare. Anställd vid Teateralliansen. Arbetat 
på bland annat Örebro Länsteater, Stockholms Stadsteater, Teateri 
i Jönköping och Riksteatern där hon spelat Utvandrarna. Tidigare 
ingick hon i den mångkulturella ensemblen Shikasta. På film/TV 
har hon bl a setts i Tre Kronor, Före stormen, När mörkret faller 
och Ciao Bella.

Per-Anders Ericson Skådespelare. Utbildad vid Teaterhögskolan i 
Malmö. Jobbat på Östgötateatern, Riksteatern, Teater Pugilist, Tea-
ter Galeasen och på Stockholms Stadsteater där hon gjorde egen natt-
cabaret. Driver den egna orkestern Cabaret El Perro. På Göteborgs 
Stadsteater har han medverkat i Storstadsljus, Korpen och Hunger.

Carl-Magnus Dellow Skådespelare. Tillhör Dramatens fasta 
ensemble. Utbildad vid scenskolan i Stockholm 1974-77. Varit 
engagerad vid Norrbottensteatern, Folkteatern i Gävle och sedan 
1988 Dramaten där han gjort flera uppsättningar med bl a Ingmar 
Bergman. På film och TV har han bl a medverkat i Jönssonligan, 
Hamilton, Pistvakt och Solsidan.  

Lamine Dieng Skådespelare. Även dansare, konstnär, debattör och 
före detta integrationsstrateg. Har bland annat medverkat i TV-
serien Den förste zigenaren i rymden, i filmen Vägen ut och i flera  
Beckfilmer. Har spelat teater på Dramaten och hördes 2008 i 
Radioteaterns uppsättning av Joseph Conrads Mörkrets hjärta. 
Har både varit vinter- och sommarpratare i P1.

Rådström



Johan Gry Skådespelare. Tidigare arbetat på bl a Norrbottens-
teatern, Stockholm Stadsteater och flera år på Angeredsteatern. Har 
medverkat i TV-serierna Vita Lögner, Hem till byn, Hammar-
kullen, Skärgårdsdoktorn och Kommissarie Winter m fl. På Göte-
borgs Stadsteater medverkade han senast i Publiken, Familjen  
och Fåglarna. 

Henric Holmberg Har varit verksam på bl a Unga Klara, Backa 
Teater och i musikteatergruppen Oktober. 2001 gav han ut boken 
En sorts skådespelare. Han drev tidigare Ordverkstan – en workshop 
kring det talade ordet. På film/TV har han bl a setts i Sven Klangs 
kvintett, Babels hus och Bröderna Mozart. På Göteborgs Stads-
teater har medverkat i bl a Sista dansen, Stjärnan och Kontrabasen.

Carina M Johansson Ingår i Göteborgs Stadsteaters fasta ensem-
ble. Utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg. Hon har tidigare 
arbetat på Angeredsteatern och Folkteatern. Har mdeverkat i flera  
film och TV sammanhang bl a i Peter Birros Upp till kamp och 
i TV-serien Gynekologen i Askim. På Göteborgs Stadsteater har 
hon bl a setts i Park Aveny, Trettondagsafton och Profeten i Västra  
Götaland.

Miran Kamala Skådespelare. Utbildad skådespelare vid Göteborgs 
Folkhögskola och regissör vid Institutet för Högre TV-utbildning 
i Göteborg. På film/TV har han bl a medverkat i Kniven i hjär-
tat av Peter Birro, Leende guldbruna ögon, Saltön, Wallander och 
guldbaggebelönade Sebbe. På scen sågs han senast i föreställningen 
En timme kvar på Teater Trixter.

Petter Kevin Skådespelare. Utbildad vid Teaterhögskolan i Helsing-
fors. Utför sitt första magisterår i form av praktik på Göteborgs 
Stadsteater. Medverkat i Alice i Underlandet på Skärgårdstea-
tern och i Claes Olssons film Slaget om Näsilinna, om det finska 
inbördeskriget. Medverkade senast i Uppgifterna på Göteborgs 
Stadsteater.

Magnus Lindberg



Sydafrika och Swaziland med Clowner utan gränser. Har bland 
annat medverkat i filmerna Se upp för dårarna, Farsan, Wallan-
der samt TV-serien Selma. På Göteborgs Stadsteater har hon bl a 
medverkat i Klaras resa och Fåglarna.

Göran Klinghagen Musiker. Gitarrist och verksam som kompo-
sitör. Arbetat med grupper som Lina Nyberg band Triometrik och 
Palle Danielssons Kontrapost, Hawk on Flight, The Village Band 
m fl. Har turnerat i Europa, Kanada, USA och Sydafrika och har 
gjort flera skivor i eget namn. Hans gitarrspel har förankring i den 
nordiska musiktraditionen och i den internationella improvisa-
tionsmusikens olika fåror som jazz, blues, fusion mm.

Stefan Bellnäs Musiker. Spelar bas och steelguitar. Frilans sedan 
slutet av 70-talet, har spelat med allt och alla, från Peps till Läder-
nunnan. Har sett Snoddas live och nästan lirat med Monica Z 
(hon kom inte till giget…) Spelar tillsammans med Bengt Beche 
Berger och Göran Klinghagen i Beches Brew.

Bengt Beche Berger Kompositör/musiker. Gjorde progg på  
60-talet med Arbete & Fritid, därefter jazz med Rena Rama, 
ghanesisk begravningsmusik med Bitter Funeral Beer Band och 
musik med Don Cherry. Drivit flera egna grupper, senast Beches 
Brew. Studerat musik i Indien och Ghana som starkt influerat hans 
musik. Skapat teatermusik till bl a Suzanne Osten, Peter Oskarsson 
och Anna Takanen. Driver skivbolaget Country & Eastern.

Alex Tarragüel Rubio Scenograf och kostymtecknare. Utbildad i 
scenografi vid Teaterinstitutet i Barcelona. Har sedan 1988 arbetat 
med TV, film, dans, mode, tryckta medier och teater, både i Spanien 
och internationellt. Skapat scenografi och kostym till Woyzeck, Stor-
stadsljus, Trettondagsafton, Blackbird och Peer Gynt på Göteborgs 
Stadsteater. Även gjort scenografi till Zorba på Malmö Opera.

Michalis Koutsogiannakis Skådespelare. Tillhör Helsingborgs 
stadsteaters fasta ensemble. Han har tidigare medverkat i uppsätt-
ningar på bl a Borås Stadsteater, Uppsala Stadsteater, Riksteatern, 
Dramaten, Malmö och Göteborgs Stadsteater. På film/TV har 
han bl a medverkat i Det nya landet, Kronjuvelerna, Milennium-
triologin och En gång om året.

Magnus Lindberg Skådespelare. Har tidigare medverkat i Medeas 
barn på Backa Teater, Sagan om Orestes, Galileo Galilei och Troll-
karlen från OZ på Folkteatern i Gävle, Dracula på Skottes Musik-
teater och Fedras kärlek på Teater Splendid. Sågs också i filmen  
Till det som är vackert 2010. 

Mattias Nordkvist Skådespelare. Utbildad vid Teaterhögskolan i 
Malmö. Arbetat på Teater Sörmland i bl a Regeln och undantaget, 
Amadeus och Nyköpings gästabud. Medverkat i musikalerna Jesus 
Christ Superstar, Godspell och Grease. På Göteborgs Stadsteater har 
han bl a medverkat i I väntan på Godot, Peer Gynt och Fåglarna 
och regisserat Stenen på Nya Studion.

Emilie Strandberg Skådespelare. Utbildad vid Teaterhögskolan i 
Malmö. Har bl a arbetat på Teater 23 i Malmö och på Teater Hal-
land där hon medverkat i Lysistrate, Tribadernas natt, Freden och 
Tolvskillingsoperan. På Göteborgs Stadsteater har hon bl a medver-
kat i Don Carlos, Stenen och Skänk mig snarast sonsöner.

Amelie Thorén Skådespelare. Utbildad vid skådespelarprogram-
met på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg 2007-2010 och 
Katrinebergs Folkhögskolas teaterlinje. Sågs senast i Publiken och 
Peer Gynt på Göteborgs Stadsteater.

Nina Zanjani Skådespelare. Utbildad vid Teaterhögskolan i Stock-
holm. Tillhör Göteborgs Stadsteaters fasta ensemble. Turnerat i 

Carl-Magnus Dellow   (Moses)



Gunnar Lundgren Anställd på Göteborgs Stadsteater som maskör 
och perukmakare. Har varit knuten till bl a Angereds Teater (där 
han bl a arbetade med A clockwork orange), Backa Teater och Folk-
teatern. Är sedan 1989 anställd på Göteborgs Stadsteater. Har gjort 
mask och peruk till bl a Caligula, Roberto Zucco, Frankenstein och 
Pelle Snusk och senast Peer Gynt och Den rätte.

William Wenner Ljusdesigner. Frilans. Har bland annat arbetat 
med Lyckopers resa på Strindbergs Intima Teater, Äktenskapet och 
De tre musketörerna på Stockholms Stadsteater och Familjen på 
Göteborgs Stadsteater. Han har också ljussatt musikvideor åt Kent 
och Lykke Li samt ljusworkshops på Market Theatre i Sydafrika.

Clive Leaver Videoprojektioner. Anställd på Göteborgs Stadsteater 
på dekorverkstad och snickeri. Har även gjort scenografi til bl a 
Korpen, Harper Regan, Babel, Stenen och Stjärnan. Utbildad i 
London vid Camberwell School of Arts samt National Film and 
Television School, Production Design (scenografilinjen). Aktuell 
som scenograf med Jag vill få vara Mamma på Nya Studion.
 
Jesper Lindell Ljudtekniker. Utbildad till ljudingenjör vid 
Musikhögskolan i Piteå och till ljudtekniker. Anställd vid Göte-
borgs Stadsteater sedan 2004 och har varit ljudansvarig på flera  
produktioner däribland Vi som är hundra, Antigone och I sista 
minuten. Han har tidigare jobbat som ljudtekniker på jazzklubbar  
och frilansat med artister runt om i världen.

Karin Bloch-Jörgensen Ljudtekniker. Utbildad inom musik och 
ljudteknik på Musicians Institute, Los Angeles samt Belmont  
University, Nashville. Arbetat som ljudtekniker på Sveriges 
Radio Göteborg. Sen 2003 är hon anställd på Göteborgs Stads-
teater där hon bl a varit ljudansvarig på Sista Dansen, Peer Gynt 
och Babel.

Michalis Koutsogiannakis, Johan Gry   (Herrens ängel och Jona i valfiskens buk)



Carina M Johansson   (Job)



Nina Zanjani, Amelie Thorén, Tandi Nyhage, Mina Azarian, Magnus Lindberg, Per-Anders Ericson



Göteborg s S t ads t ea te r,  S to r a Scen 2012 Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd.

Pris för program 30 kr

Biljettkassan Götaplatsen   Tis-fre kl 12-19. Lör kl 12-18. 
Sön 3 tim innan föreställning. Biljetter 031 708 71 00. 

Gruppbokningar 031 708 71 02. Restaurangen 031 708 70 90. 
www.stadsteatern.goteborg.se
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Göteborgs Stadsteater våren 2012
I SISTA MINUTEN Stora Scen
BIBELN Stora Scen
CRIME SCENES: Urpremiär 7/3 2012, Nya Studion
LUBIEWO – KÄRLEKSÖN Urpremiär 30/3 2012, Stora Scen
JAG VILL FÅ VARA MAMMA Urpremiär 20/4 2012, Nya Studion

Backa Teater 2011-2012
5 BOYS Sverigepremiär 17/3 2012, Backa Teater

Dessutom
SÖNDAGSSKOLAN Samtalsserie kring Bibeln i sju delar 
FOAJÉBAREN fredag
KONSERTER lördagar i samarbete med PK Musik
DAGENS LUNCHTEATER varje vecka tis-lör
SAMTAL & DEBATT

Stefan Bellnäs, Göran Klinghagen, Bengt Beche Berger   (Orkestern)


