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Men för det mesta väcker min arbetsplats lika stor
nyfikenhet hos andra som min vilja att prata om den.
Den vanligaste frågan jag får är; vad får jag inte
missa på Spira i höst?
Svår att besvara – vi gillar ju så olika, men förutsatt
att jag känner personen litegrann skulle jag säkert
kunna rekommendera något passande. Det tar ändå
emot. Jag är nämligen rädd att jakten på den
perfekta upplevelsen gör att vi aldrig får den. Att
rädslan för att det ska bli fel hindrar oss från att
uppleva. För att inte tala om skräcken att någon ska
fråga mig efteråt vad jag tyckte.
För mig har de oväntade och oförutsägbara
konserterna och teaterföreställningarna varit de
bästa och gett mig upplevelser att minnas. Så gå
bara. Jag lovar dig att det blir bra. En kulturupplevelse blir oftast det och om den mot förmodan inte
blir det så vet du det. Det är inte heller så dumt.

Ulrika Josefsson
Marknadschef, Kulturhuset Spira
ulrika.josefsson@smot.se
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”För en tvååring är världen besjälad, en grötslev blir en drake, några kottar en trollfamilj”, skriver Anders Rydell, som avundas
barnets sätt att se på världen – och på teater. Bilden är från Unga Spira-produktionen Vem behöver en skatt?

Vem önskar inte
barnets blick åter?
ör många år sedan hamnade
jag av en slump på en teater
för tvååringar. Jag deltog i ett
tärningsspel, ett socialpsykologiskt experiment där jag och en
vän använde Dagens Nyheters kalendarium som spelbräda. Hela tanken var att
vi skulle rubba våra cirklar – och kasta
ut oss i helt nya sammanhang.
Och det gjorde vi. Han, esteternas estet,
hamnade på en bandymatch.Och jag
kände mig inte heller helt bekväm där
jag satt i strumplästen bland ett tjugotal
tvååringar. I bakhuvudet brände blickar
av föräldrar som förmodligen undrade
vad en ung hipster gjorde på familjens
barnteater. Men där satt jag. Och plötsligt upplevde jag ett ögonblick av magi.
Det som hänförde var inte så mycket
berättelsen som utspelade sig på scen –
utan barnens uppfattning av den. Berättelsen om en pojke och hans försvunna
mamma var allegorisk, en historia som
svävade mellan flera verkligheter. Men
medan jag var upptagen med att försöka
skilja vad som var fantasi från verklighet
i berättelsen så brydde sig inte barnen
alls om det. För dem var det helt meningslöst – de hade instinktivt accepterat teaterns förutsättningar.

På en mjuk lekmatta i en mörk källare
kände jag plötsligt en djup känsla av förlust.
Jag insåg att något hade gått förlorat för
mig. Jag kunde inte längre sväva,
jag hade förlorat barnets blick.
Det är ett syndafall värt att sörja – för sällan
har vi levt i en tid som är så beroende
av ”verklighet”. Böcker, filmer, tv-serier
marknadsförs genom att de är ”baserade
på en sann historia”. Inte heller teatern har
sluppit undan med pjäser som ”baseras”
på kända människoöden – både levande
och döda. Det är något djupt tragiskt att
vår fantasi är villkorad av verkligheten. Att
”sann” fiktion betraktas som mer intressant
än fri fantasi.
Vem önskar inte barnets blick åter? Jag har
idag i varje fall det näst bästa – en tvååring.
Häromdagen låg han och ålade i sängen
på morgonen. Han hade förvandlats till en
slemmig snigel. För en tvååring är världen
besjälad, en grötslev blir en drake, några
kottar en trollfamilj, en filt kastad över en
stol ett slott. Under varje stenbumling lurar
väsen, häxor, knytt och tomtar. Inlevelsen
är så total, skådespeleriet storartat. Ibland
tappar jag bort mig – och för ett mycket kort
ögonblick jag vet inte längre vad som är
verklighet eller fantasi. Och när jag har lämnat den stora slemmiga snigeln på förskolan
längtar jag redan till nästa föreställning.

En plats för tankar,
idéer och åsikter.

ANDERS RYDELL
Journalist och författare,
bland annat till böckerna Plundrarna: Hur nazisterna stal Europas
konstskatter och Boktjuvarna:
Jakten på de försvunna biblioteken.

2 | 2019 SCEN

3

I höst osäkrar
Olga sitt lasso
och Viola charmar
de små, lite varstans
i länet. Vilken lycka!
Konsten bekräftar
livet och låter fantasin
flyga. Vi kan berätta
vilka historier som
helst för barn, allt
handlar bara om hur.
Barn är kloka och vi
kan lita på dem. Själv
jobbar jag på att
behålla min barnslighet resten av livet.

UNGA SPIRA

En interaktiv dansföreställning för barn 4–6 år

Konsertsalen 13 okt 13.00 & 15.00

TEATER

DANS

Konstnärlig chef Unga Spira om
Jag och Viola, offentliga föreställningar 13 oktober, och Olga kastar
lasso succéföreställningen
som nu går på turné.

EN PJÄS AV KRISTINA LUGN

SOLITUDE
Åter i Spira 4–6 januari

14 okt Gummifabriken,16 okt Spira.
Mer dans hittar du på sid 6-9

ÖPPEN
REPETITION

MUSIK

Kom nära musiken! Jönköpings
Sinfonietta bjuder in till öppna
repetitioner ett antal fredagar
under säsongen. Fri entré!
18 okt, 11.30 Konsertsalen
inför Stora g-mollsymfonin

Mozarts mörker möter pionjären Elfrida Andrées kamp och
nykomponerad svensk drömmusik, signerad Albert Schnelzer.
Solist är världsviolinisten Ilya Gringolts. Gérard Korsten leder
Jönköpings Sinfonietta i denna konsert fylld av nyskapande
virtuositet och urklassisk storhet.
Konsertsalen 20 okt, 18.00 (introduktion i Teatersalongen 17.15 ingår).

”När solister och tonsättare av denna kaliber möts i samma konsert
öppnas möjligheten att få uppleva det omöjliga, det där oförklarliga
som berör och finns kvar långt efter att musiken tystnat.”
Gabriella Bergman, konstnärlig chef musik
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UNGA SPIRA
PETER PAN
Nytolkning av det
klassiska familjeäventyr
som har fängslat i över
hundra år I den här versionen
utspelar sig Peter Pan i modern
7 nov
tid med magi och fantasi som
gestaltas helt utan ord eller tecken.
Följ med Kapten Krok, Tingeling, Tiger Lily
och krokodilen på deras hissnande strapatser.
Alla stora som små, döva som hörande – kan ta del
av Tyst Teaters visuella och fysiska version.

EN MÄKTIG MUSIKAL OM
TRADITIONER OCH KÄRLEK

Spelperiod 9 nov –31 dec

Arrangör: Riksteatern

MUSIK
SWEET LITTLE ANGELS MED
JOHANNA HJORT 14 nov

SNORRE KIRK SEXTETT
29 nov

Dansaren Ludvig Daae är rolig,
skärpt – och helt unik. På meritlistan
bland annat: koreograferat för Nobelfesten i
Stockholms Stadshus! Ludvig och hans lille
robot kommer till både Gnosjö och Jönköping,
i ett verk av begåvade Robin Jonsson.
Det tänker jag inte missa.
Konstnärlig ledare dans om The most human,
på Spira 30 november.

14 nov

STOR
INTERVJU
MED ROBIN
PÅ SID 6-8

LUNCH
LYRIK & MUSIK
MITT PÅ DAGEN
Unna dig en kulturupplevelse på lunchen –
en timme konsert eller lyrik som du sedan
kombinerar med god mat i Restaurang Spira.
Harpa och fagott – minne för livet. Från
barockens Vivaldi till nyskrivna norska och
franska toner. Konsertsalen 26 nov, 12.00

Mortified. Gabriella Fäldt läser ur
sitt 14-åriga jags dagbok. På östgötska.
Caféscenen 25 okt, 12.00

Illustration DANILO GIANINI

JAZZ PÅ SVENSKA
8 nov

Arrangör: Smålands Musik & Teater i samarbete med Musik & Teater Vänner i Jönköping

Arrangör: Jönköpings Jazzklubb

MUSIK

UNGA SPIRA

Efter en barnbok av Ulf Stark

Diktatorn får sina tänder borstade, sina
frukostmackor bredda och när han ska
någonstans står privatchauffören alltid
redo. Men hjälper det att vara diktator
när man vill skaffa nya vänner? Kanske
blir det ensamt till slut?
10 nov
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Han är småbarnspappa, koreograf och hjärnan bakom The most
human. I arbetet med den hypade dansföreställningen började Robin
Jonsson relatera till en robot – och på nytt sätt till mänskligheten.
NINA MARJAVAARA

D

ansföreställningen The most
human startar med väldigt enkla
steg och ”lite coolt ljus”. Den
som säger så är Robin Jonsson,
som ligger bakom verket. Men snart nog ska det bli
mer invecklat. Kul. Och rätt så känslosamt.
På scenen syns en liten vit, gullig robot och en
mänsklig dansare. De rör sig i och ur takt med
musiken. Roboten är till en början avskärmad, torr,
liksom stängd. Men allt eftersom mer och mer öppen
och kontaktsökande. Parallellt med att ljus och ljud
ökar i intensitet blir rörelserna roligare, ”Alex är en
jävel på att dansa”, beskriver Robin det som.
– Efter en stund gör de ett ”Dirty dancing-lyft” men
det blir lite floppigt och Alex går undan, hostar och
kräks. Sen måste den laddas och fläktas.
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CHRISANDER BRUN

Humanoiden, med det könsneutrala namnet
Alex, fortsätter när värmen lagt sig showen, med
sin norske meddansare Ludvig Daae. Hen gör
associationslekar, interagerar med publiken och
tar större och större plats. För att till sist hålla en
egen Blade Runner-inspirerad slutmonolog med
doft av Rikard II´s.
– Monologen är ganska sorglig, melankolisk. Alex
filosoferar kring vad människor är. ”Kommer ni
komma ihåg det här när jag inte är kvar?” Roboten vill känna saker, försöker få fram tårar men
det händer inget. Sen säger den ”hej då”, faller och
stängs av.
En del i publiken börjar gråta då. Andra redan
medan monologen pågår. Klart är att många
har svårt att inte beröras av den lille krabaten.

Kan inte låta bli att projicera mänskliga känslor
på den. Robin själv är inget undantag.
– Många frågar om den är förprogrammerad,
”eller gör den vad den vill?” Folk har ju ingen
aning hur en robot funkar! Vilket inte är konstigt.
De har sett tv-serien Westworld på HBO, men
inte träffat nån i verkliga livet.
Många vill ta selfies med den. I en hjärtskärande
beskrivning av ett publikmöte berättar Robin om
en person som kom fram efteråt och frågade om
Alex verkligen kunde se en? Roboten
hade ju sagt ”I can see your pain”
och personen i fråga hade ju
verkligen ont? Och visst har
den en hårddisk och en
kamera, menar Robin, men
nej. Inget sinne. Något
många han mött verkligen verkar vilja.
– Ja, absolut. Mest
det. Vi gullar ju
gärna med saker
som är helt döda,
förmänskligar vår
omgivning. Barn mest, men vuxna också.
Vi ger robotgräsklippare namn! Visst är
det en lek men vi vill ju så gärna att det ska
finnas något däri.
Varför vill vi det?
– Jättesvår fråga. Jag hörde en forskare
på MIT säga att vi är biologiskt byggda
att besjäla typ allt som verkar röra sig
med en intention. Att vi behöver förstå
omvärlden på det sättet. Att det är ett
grundläggande förhållningssätt - ”kan
den här göra något oväntat?” - som är
väldigt praktiskt att ha.
FEJKADE KROPPAR
Robin Jonsson har länge intresserat
sig för avbilder av människan. Till
exempel ”hur man fejkar människokroppar” - i tv-spel.
– Om du har spelat tv-spel vet du
kanske att de står ju liksom alltid och
”hänger”, rör något, en axel? Det ska
verka naturligt. Det tycker jag är hur kul
som helst. Att neutrala lägen liksom verkar
konstgjorda.

Repetitionsarbetet inför The most human
tog tre månader (trots den ene dansarens
omedelbart exakta och oändliga minne). Det
föregicks dessutom av en ettårig process där
Robin reste till Linköpings universitet med
jämna mellanrum, för att lära sig tekniken.

Gensvaret från dansvärlden, men också utanför, har
varit enormt, konstaterar Robin Jonsson. ”Det var
ett test av vad en robot kan bidra med som dansare.
Och det gick helt klart bättre än jag trott.”
2 | 2019 SCEN
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Roboten Alex är av samma modell som dem han
arbetade med på universitetet. Den kan söka ögonkontakt, hålla den, titta bort – och titta igen.
– Folk behandlar den som en bebis. Och blir
nästan lite smickrade när den följer just dem med
blicken genom rummet.
Det var just det där han ville åt som koreograf.
Känslan av närvaro. Och risk. Det helt väsentliga
som alla liveuppträdanden bygger på.
– Det är en viktig attraktion, att varje kväll är unik.
Därför gjorde vi en massa publiktester. Känns det
här autentiskt? Känns det som att den här roboten
kan göra fel? Eller som att den är där när den tittar
på dig?
Föreställningen hade premiär i maj 2018 och har
sedan dess rönt stor uppmärksamhet. Utöver en
späckad turnéplan har Robin fått medverka på olika
tech konferenser och talat inför flera forskarlag om
sitt arbete, ”det har varit en otrolig respons”.
VARKEN DJUR ELLER MIXER
När den här intervjun genomförs är Alex i
Holland på turné. Robin säger det och skrattar till,
som över att det låter som en faktisk individ. I sitt
arbete har han konstaterat att de kanske aldrig blir
mänskliga, men att robotar i sitt lån av mänskliga
attribut – som att blinka, verka andas, svara på
frågor – gör att ordet robot inte räcker till.
– Den är inte djur, inte människa, men inte heller
en köksmixer. Vi vet den är gjord av chip, en dator,
kamera och kugghjul. Ändå kan man inte låta
bli att kommunicera med den. Men precis som
forskarna famlar han efter ett nytt epitet.
För vad är den då?
Skulle du säga att du och
Alex har en relation?
– Jo, men det har vi… Jag vill ju ha en.
Inte någon överdriven. Men om vi repar
och jag går och käkar lunch så kanske jag
ändå lägger Alex på golvet och inte ståendes lutandes in mot ett hörn. Då känner
jag mig lite dum.

På något sätt har Alex blivit någon, för dem.
– Som Ludvig illustrerade så fint på ett rep.
Det var skitvarmt och då gjorde den ett
steg som är lite svårt men som den alltid
klarar av. Men så ramlade den. Och Ludvig
bara ”för i helvete skärp dig Alex – du kan
det ju varje gång!”. Och nån annan gång har
Ludvig sagt ”vad snabb Alex var i dag” eller
”vilken tajming i monologen Alex hade nu”
och fast det omöjligen varierar kan jag liksom
också ha känt det så.
Att den lilla humanoiden är av plast, spelar
ingen roll. Att plocka isär bitarna den utgörs
av skulle aldrig gå.
8
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Dansaren Ludvig Daae och koreografen Robin Jonsson gick på
samma skola i Bryssel och har arbetat mycket ihop sedan dess.
”Han är en verkligt bra performer, självständig och väldigt
noggrann. Sen har vi roligt och det är det viktigaste”, säger Robin.

THE MOST HUMAN

NÄSS 1 OKT

SOLITUDE 16 OKT

VAD: The most human är en dansföreställning med Ludvig Daae, människa uppvuxen
i Norge och Alex, humanoid.
KOREOGRAFI OCH KONCEPT:
Robin Jonsson.
NÄR: Turnerar med Dansnät Sverige
och ges i Konsertsalen, Kulturhuset
Spira 30 november kl 19.00.

Smittande dans med avstamp i folkliga traditioner.
Upplev puls och rytm från fyra dansare och två av
Sveriges mest välrenommerade folkmusiker i
denna groovy föreställning. Två akter – den
första en introduktion.

VARFÖR: Om du är nyfiken på var gränserna
går mellan man och maskin. Och vill bli
överraskande berörd av lite plast.

NYFIKEN PÅ… KOREOGRAFEN MARI CARRASCO
Möt en av Sveriges mest spännande koreografer i ett
nära scensamtal om utmaningarna och tillfredsställelsen
med samtida dans. År 2020-2021 är Mari Carrasco
huskoreografpå Kulturhuset Spira, med två produktioner
på programmet. November 2019 gästar hon huset för att
skapa sin föreställning Carrasco plays the drums.
Intervjuar den här kvällen gör Spiras konstnärliga ledare
för dans, Åsa Edgren. Fri entré!

SAMTAL OM
DANSKONST
13 NOV
18.00 CAFÉSCENEN

.

WE ARE PRESENT 17 NOV

De har tänkt på Alex och Ludvig som jämställda, bara att
en av dem går så långsamt att hen behöver bäras in av den
andre. Lite roligt har det också varit under repetitionerna
att den ene av dem alltid minns allt. Direkt.

THE MOST HUMAN 30 NOV

Du kommer aldrig mer att se på dans likadant.
I denna kombinerade interaktiva föreläsning/
föreställning anländer du som publik – men lämnar
som kreatör och aktör. Koreografen Fabio Liberti
gör alla som vill till en del i skapandet när ett verk
för två dansare växer fram.

Se artikel sid 6-8.

Ålder 35 år. Pappa till
två barn, 2 och 6 år.
Koreograf, producent,
ljudkonstnär/tekniker.
Utgår från Stockholm.
2004-2015 baserad i
Bryssel där han utbildade sig till koreograf
på den världskända
skolan P.A.R.TS. Har
de senaste tio åren
turnerat med scenkonst
i såväl Europa som utanför. Arbetar gärna med teman
som populärkultur, sinnen, rörelser, naturen, skräck
och tillhörighet. 2010 besökte Robin Jönköping som
koreograf med verket I believe I can see the future.
Med The most human gästar han för första gången
Kulturhuset Spira.

LOHENGRIN DREAMS 15 FEB

Foto MALIN HELLKVIST SELLÉN

ROBIN JONSSON

BÄTTRE FOLK 18 APRIL
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Samtliga dansproduktioner ovan, utom We are present, turnerar genom Dansnät Sverige med stöd av Kulturrådet.

EN MÄKTIG MUSIKAL OM TRADITIONER OCH KÄRLEK
SPELMAN PÅ TAKET
BASERAD PÅ SHOLEM ALECHEMS BÖCKER MED SPECIELL TILLÅTELSE AV ARNOLD PERL
MANUS

JOSEPH STEIN

MUSIK

JERRY BOCK

LIBRETTO

SHELDON HARNICK

Producerad på the New York Stage av Harold Prince
Original New York Stage Production regisserades och koreograferades av

JEROME ROBBINS

Mr. Robbins’ originalregi och koreografi tolkad av
STAFFAN ASPEGREN OCH GUNILLA OLSSON
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Presenteras med tillåtelse av JOSEF WEINBERGER LIMITED
On Behalf of MUSIC THEATRE INTERNATIONAL of New York

YNGST I SPELMAN
PÅ TAKET:
Barnskådespelarna är fyllda av energi inför premiären 9 november, men först väntar åtta veckors
intensiva repetitioner. Från vänster: Emmie, Astrid, Elvira, Mio, Elis, Maja, Oskar och Pontus.

DE ÄR REDO FÖR
LIVET PÅ SCENEN

Elis Lindström 11 år, Vimmerby
Elvira Hjelmkvist 11 år, Bankeryd
Oskar Brunskog 11 år, Jönköping
Maja Wigert 12 år, Tenhult
Mio Törnberg 12 år Jönköping
Pontus Anderberg 12 år, Habo
Astrid Martinsson 13 år, Habo
Emmie Eklöf 13 år, Habo

En varm försommardag strax innan sommarlovet fylldes Spiras foajé av spänd nervositet när ett
50-tal barn samlades för audition. Åtta lyckliga valdes ut att spela barnrollerna i höstens musikal.
JENNY LUNDELL

LARS KROON

Barnen samlas igen när skolorna precis
har börjat för att fotograferas till tidning
och programblad. Några av dem har vana
av att stå på scen, för andra är det helt
nytt. En av de mest garvade är Elis
Lindström 11 år, som tidigare varit med
i uppsättningen av Les Misérables och
spelat både Rasmus på luffen och Emil i
Lönneberga på Astrid Lindgrens Värld.
Att teater är ett brinnande intresse förstår
man . Elis bor i Vimmerby och har nästan
två timmars bilfärd till Jönköping – och sen
ska han hem igen.
– Min mormor och morfar bor i Jönköping
så jag kan sova hos dem ibland. Men då
måste jag ju förstås gå upp väldigt tidigt
så jag hinner till skolan, säger han.

FRAMTIDENS ARTISTER

Flera av barnen har föräldrar med musikoch teaterintressen, men Pontus
Anderberg från Habo är ensam om det
i sin familj.

– Jag önskade mig en mick så jag kunde
öva, men då fick vi fråga några andra
vuxna hur man skulle göra för att koppla
in den, skrattar han.
Precis som övriga älskar han att sjunga
och dansa och den gemensamma
drömmen för alla åtta är att i framtiden
ha scenen som sin arbetsplats. Drömrollerna varierar från vackra, modiga
Belle i Skönheten och odjuret till att bli
”en stor artist och riktigt, riktigt rik”.

REPETITIONER OCH
KOSTYMPROVNING

Det är drygt en månad kvar till repetitionsstart och kostymutprovningarna har
börjat. Det märks att de unga musikalartisterna är taggade på att börja repa
och frågorna är många. Vilken scen spelar
vi på? När får vi börja spela med de
vuxna? Ska vi kunna våra repliker innan
repetitionerna börjar?

Barnen är uppdelade i två lag, Hallon och
Blåbär, som turas om att uppträda. Spelar
man musikal blir det många sena kvällar
och skolan måste ju också hinnas med.
– Fast det är orättvist att bara ett lag kan
vara med på premiären!
(Men alldeles säkert kommer det att bli
många fler premiärer för det här gänget
framöver. Kom ihåg var ni såg dem först!)

På www.smot.se/om-oss/lediga-tjanster
kan du anmäla dig till Kulturhuset Spiras
CV-bank. Klicka i vad som är din grej (musikalartist/dansare/musiker/barnskådespelare…)
och följ stegen. Så ses vi på scenen sen!
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MUSIK

TEATER

SISSELS JUL
Få artister i Norden är så
förknippade med julen som
Sissel Kyrkjebø. Men sin
fantastiska närvaro
skapar hon här en unik
konsertupplevelse.
Konsertsalen 27 nov, 19.30

JUL HOS POLLY

1/12

Välkommen på Freja Musikteaters traditionsenligt nytänkande jul. Pauline
”Polly” Wågström är en 27-årig författare och bloggare som bland annat
skriver hur det är att leva med autism, hjärntrötthet, social fobi och selektiv
mutism. Hon älskar att spela teater och i årets alldeles vanliga, helt
annorlunda, julshow är det Polly som har huvudrollen.
Freja Musikteater, spelperiod 1-7 dec

MUSIK

MUSIK

NYÅR

RIMFROST OCH
JULSTÄMNING
Sopranen Paulina Pfeiffer och Jönköpings
alldeles egna operasångare Pär Nilsén bjuder på
en julkonsert fylld av stämningsfulla julklassiker,
pampiga duetter och rimfrostiga överraskningar.
Låt dig svepas in i den rätta julstämningen.
Konsertsalen 3 dec, 12.00

Konsertsalen 19 dec, 19.00

I år är det Pauline Wågström som bjuder på
personliga reflektioner till jul. Allt i en värld
av ord, klänningar, sång, rörelse och favoritfärgen
lila. Gardells ”Mormor gråter” bidrar med allvar
och humor och ensemblens egna texter får oss som
alltid att omvärdera livet. Viktigt och inspirerande,
tycker jag. Och så är det kul att succén Tack min
jävla diagnos kommer tillbaka våren 2020!
Konstnärlig ledare Freja Musikteater, om Jul hos Polly. Premiär 1 december.
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Håll utkik efter mer info på smot.se

Jag ska få
regissera
igen! Efter att ha
sjösatt Passion,
Les Miserables och
On the Town som
teaterchef ska det
bli ett nöje att gå
tillbaka ut på golvet.
Särskilt spännande
ska det bli att se hur
våra nu musikalerfarna skådespelare
tar sig an uppgiften
den här gången!
Konstnärlig chef teater, som i höst
åter sitter i regissörstolen för den
odödliga (vad det verkar) succémusikalen Spelman på taket.
Premiär 9 november.

AFTER WORK

EN GLANSFULL JUL
Trion Henningson & Glans kommer
tillbaka till Spira med sin varma,
härliga och skönt svängiga
julkonsert. Luta dig tillbaka eller
gunga med när trion framför sina
egna tolkningar av våra mest
älskade jullåtar.
Caféscenen 4 dec

MUSIK
JULORATORIET
Mitt i pepparkaksbak och trassel
med julbelysning presenterar vi
ett säkert kort för att hitta
julstämningen; Johann Sebastian
Bachs älskade Juloratorium.
Jönköpings Sinfonietta gör
gemensam sak med tre körer och
fyra solister när de fyller Kristine
kyrka med stämning, välljud och
värme.
Kristine kyrka 14-15 dec

MUSIK

Trettondagskonserten i Spira är den hyllade,
komiska operan Don Pasquale. Generationsskillnader,
pengar och en kvinna som vill styra sitt öde själv är
några av ingredienserna i denna inspirerade tolkning
av Donizettis framgångssaga. Njut av humor, list,
skönsång och elegans när Jönköpings Sinfonietta
och kammarkören möter internationella solister.
Dirigent Christian von Gehren
Konsertsalen 5-6 jan

Vi har alla en röst som vi
använder dagligen för att
kommunicera med andra. Rösten kan
uttrycka så mycket. När den blir sång
och ackompanjeras av en orkester får
man en explosiv konstart, som öppnar
upp och ger oss mod. Opera kan på en
enda kväll få en att uppleva livets alla
känslor - från förtvivlan och hopplöshet
till glädje, eftertänksamhet
och den skira, underbara, kärleken!

Konstnärlig chef musik, om
Trettondagskonserten; operan
Don Pasquale, 5-6 januari.

2 | 2019 SCEN

13

*Homecoming queen (eller king) är en titel som ges
till någon, ofta populär, person på amerikanska
high schools i samband med höstterminens start.
För den här fotograferingen lekte vi med den idén.

Nyutexaminerade Emmi Carlton återvänder från
Stockholm till hemstaden Jönköping för sitt livs första
stora roller på en teater. Och har redan fått lysande
recensioner. Magkänslan? Här blir hon kvar.
NINA MARJAVAARA

I

LARS KROON

höst spelar hon tjejen Camilla, mot rutinerade Liselott
Lindeborg som den äldre Alfhild, i Kristina Lugn-pjäsen
Silver Star. I vår väntar klassikern Hedda Gabler.
Rollerna på Kulturhuset Spira är de första Emmi gör på
en stor teater, efter utbildningen till skådespelare.
– Det känns jättebra, över förväntan. Jag är verkligen så förvånad
över hur fint bemötande jag har fått. Jag var rädd att det skulle vara
ett hårt klimat där alla är lite fina i kanten och ego. Det upplever
jag inte alls här. Det känns som hemma!
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Hennes motspelerska Liselott har stått
på scen i närmare 50 år. Deras möte
bjuder på kontraster. Emmi Carlton fyllde
29 i september. Hon är uppvuxen i Hovslätt. Började sin skådespelarbana som
15-åring i Småstickorna på Kulturskolan.
Våren 2012 satte de upp Fröken Julie som
första egna produktion, och Emmi (då
Henriksson) var lysande i titelrollen.
Två år senare kom hon in på scenskolan.
– Med utbildningen i ryggen är man
accepterad på ett sätt som man inte var
som amatör. Jag har vuxit in i rollen som
skådespelare, det är mitt yrke nu. Så jag
är väldigt glad att jag fått chansen att visa
det här.

Du spelar Camilla i Silver Star och Tove
(Thea i Ibsens original) i Hedda Gabler –
beskriv dem!
– Tove vet jag inte så mycket om än. Men
jag vet att regissören vill tvista till henne
lite, jämfört med i originalet. Camilla känner
jag mer. Hon är ensam, full av längtan, sorg
och frustration. Vass, förnuftig och mjuk!
I föreställningen Silver Star består andra
akten av ett samtal med skådespelarna över
en kopp kaffe och kaka.
KRITIKERROSAD PREMIÄR
Efter premiären på Silver Star var recensenterna lyriska. Inte minst Emmi hyllades för
sin insats; ”Carlton… har ett ansikte som
säger allt”, skrev till exempel JönköpingsPosten.
– Att ha fått så fina recensioner och att också
möta publiken som är berörda och glada, det
är en fröjd för hjärtat. Det är alltid en vinst att
ha nått hela vägen fram!
I andra akten går Emmi och Liselott av
scenen för att samtala med de som så önskar,
över en kopp kaffe och en kaka (som ingår).
– Det är jättespännande! Kravlöst. Vi känner
av publiken, vad den vill. Jag hoppas på många
härliga möten, att människor vågar öppna sig.
Dela sina tankar och upplevelser.
Hur känns det att få titeln Homecoming Queen?
– Jag tyckte det var fint av er på Spira att
ge mig den! Men jag skulle aldrig tänka så
om mig själv.
Hon säger det och skrattar högt. Klart är
att hon trivs på hemmaplan. Emmi och
hennes man James har en fot kvar i Stockholm men de kollar redan på hus här nere.
– När jag flyttade härifrån tänkte jag ”aldrig
mer Jönköping”. Men man mognar, får andra
perspektiv. Det är kanske inte så dumt här
ändå? Vi blir nog kvar. Allting känns kanon.

Hyllade Silver Star är en berörande och
humoristisk pjäs av Kristina Lugn, om två
kvinnor som båda flyr ifrån och längtar till något.
Underligt lika – trots åldersskillnaden. På turné
oktober-november och åter på Spira 4, 5, 6 januari.
Fika ingår i biljetten! Mer info smot.se/silverstar

Ibsens mästerverk Hedda Gabler har premiär
på Spira 7 februari och spelas till 15 mars.
Ett på samma gång starkt kvinnoporträtt, en
rafflande thriller och ett intrikat, psykologiskt
drama. Vårens klassiker 2020!
Mer info smot.se/hedda-gabler

EMMI CARLTON
Å LDE R : 29 år
B O R : I Jönköping och Stockholm (än så länge).
FA M ILJ:
James Carlton. Vi gifte oss i våras!
F Ö R E B ILD:
Min man till exempel. Han har gått igenom mycket men ändå
lyckats behålla glädjen och hittat bra värderingar. Farmor, som hållit
ihop familjen i alla år. Och min moster – en ödmjuk krigare.
JAG IN S PIR E R AS AV:
Människors glädje. Som i Silver Star. Det är en fröjd att gå in i det
arbetet för det är så högt i tak, öppet, mycket skratt!
FAVO R ITR E PLIK:
”Man kan inte hänga på samma problemställning hela tiden.
Då fastnar man.”
KU R IO SA :
Har utöver tre år på Stockholms dramatiska
högskola även en fil kand i psykologi
från Stockholms universitet.

”Det blir spännande att möta Jönköpingspubliken igen. Sen ska man väl inte göra
skillnad på folk och folk? Haha. Men jag
känner ju en del i stan. Det ska bli kul att
se om det kommer nån.”
2 | 2019 SCEN
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SPIRAS PUBLIKVÄRDAR längst upp från vänster: Ingrid Seiborg, Göran Svensson och Rowed Elias. Mellersta raden från vänster: Agneta Lyckborg,
Ingegerd Jonasson, Ulla Mårtenson, Mona Ekvall, Eva Rosell och Monica Lidström. Främre raden från vänster: Veronica Kärnhall, Annika Eklund,
Ann-Marie Henriksson, Ewa Quist, Gun Wettermark och Mariann Andersson.

”DET ÄR OSS DU
MÖTER FÖRST”
Musiker och skådespelare får alla applåder men är inte de enda
som står för upplevelsen på Kulturhuset Spira. Ett trettiotal
medarbetare i publikservice är alltid redo att hjälpa till.
JENNY LUNDELL

LARS KROON

Publikservice består av biljettkassa och publikvärdar.
Deras uppgift är att få alla att känna sig välkomna
och väl omhändertagna. De scannar biljetter,
bemannar garderober, visa vägar och guidar i
utbudet. Och det är en noga utvald skara som
möter Spiras gäster.
– När huset skulle öppna 2011 hölls en audition
med över 600 sökanden, berättar Gun
Wettermark, som har varit värd sedan dess.

SERVICEGLÄDJE OCH
MÄNNISKOINTRESSE

Omtanke, serviceglädje, ansvarsfullhet och
ett genuint intresse att möta människor var
egenskaper den nogräknade juryn sökte efter.
Flera av värdarna har heltidsjobb och arbetar helger
och kvällar i Spira just för att de brinner för service.
– Att möta människor och kunna hjälpa till är det bästa
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jag vet, säger Gun, som kommer till
kulturhuset för fem-sex pass i månaden,
utöver sitt heltidsarbete.

KVÄLLAR OCH HELGER
– DÅ LEVER SPIRA

Oftast börjar besöket med ett biljettköp.
Ibland kommer en gäst in med ett presentkort och vill ha hjälp att välja föreställning.
– Då får vi börja med att kolla vad de
är intresserade av, dans, musik eller
teater? Kanske hade de själva inte köpt
biljett till en klassisk konsert men blir
nyfikna på att prova när vi har pratat lite,
säger Anna Espinosa Gärskog.
Annas kollega Felicia Andersson
arbetade tidigare som värd men
är i dag teamansvarig i biljettkassan. Hon har hängt in
hundratals vinterkappor och
guidat många vilsna besökare
rätt till sina platser. Nu jobbar
hon mestadels dagtid men
menar att det är på kvällar
och helger huset lever.
– Det är en speciell känsla
när alla är på plats, man
stänger dörrarna och
meddelar teknikerna att
det är klart att köra!
I BILJETTKASSAN MÖTER DU från vänster:
Linda Svahn, Felicia Andersson, Matilda Fagö,
Anna Espinosa Gärskog och Jörgen Asklid.

JENNY LUNDELL

Illustration JENNIE PALMÉR

Att fortsätta leva när det liv man känner till har suddats ut för
alltid. Om det handlar monologen Resten av livet, som har premiär
som en offentlig föreställning på Unga Spira-dagen i januari för
att sedan ge sig ut på lång klassrumsturné i länet.
LARS KROON

an har flytt och lämnat sitt
välbekanta liv i Syrien, tänker
tillbaka på en trygg barndom
med hopp och drömmar.
Släkt och vänner. Skola och fester. I Sverige
står han utan kulturell förankring eller
socialt skyddsnät. Ensam i ett nytt land,
i en ny verklighet.
Mia Ringblom Hjertner, konstnärlig chef
för Unga Spira, har både skrivit manuset
och regisserar Resten av livet, som är tänkt
för en publik i högstadieåldern.
– Jag ville belysa ett aktuellt ämne som kan
vara svårt att prata om. Genom att göra det
i teaterform hoppas jag öppna upp för vidare
diskussion. Efter skolföreställningarna blir
det workshop där eleverna får möjlighet
att diskutera och reflektera, säger hon.

Mia Ringblom Hjertner har skrivit monologen
Resten av livet och hoppas med den öppna upp
för samtal kring ett svårt ämne, det att vara
flykting. Föreställningen är en av två som har
premiär 25 januari, på Unga Spira-dagen.

Monologens fokus är tiden innan
flykten. Barn- och ungdomsår som inte
skiljer sig nämnvärt från svenska barn
och ungdomars. Mia vill skapa en
känsla för att det lika gärna kunde
handla om barnen i klassrummet att det bara är omständigheter som
har gjort att det är någon annan
som drabbats.
– Genom teater som berör hoppas
jag skapa en större insikt i hur
världen kan se ut, att väcka empati
och ett intresse för teater.
Att skriva monologen har varit en
lång process. Mia har haft många
långa samtal med flera personer som
flytt till Sverige.
– Processen har varit tung, många
delar är nästan ofattbara och svåra att
ta in och det är omöjligt att inte själv
bli berörd av dessa människors starka
öden, säger hon.

Bara ett tunt lager omständigheter skiljer oss
människor åt. En del föds i Gränna, andra i
Damaskus, men alla när samma drömmar om
att få växa upp. Att bli älskade. Att överleva.
I Resten av livet blir det uppenbart. Mer info
smot.se/resten-av-livet
Fotnot: Jönköpings kommun har köpt in 130
föreställningar till högstadieskolor i Jönköpings
kommun. Föreställningen kommer även ges i
skolor i Nässjö kommun.

FAKTA

Det här är barnens egen dag. Fast
vuxna är välkomna också förstås.
I samarbete med Kulturskolan Jönköping
bjuder vi på ett spännande program med
aktiviteter och två festliga premiärer.
12.00 FÖRESTÄLLNING
PREMIÄR
Resten av livet. En monolog om att fly
och skapa ett nytt liv i ett annat land.
Ålder: från 13
PREMIÄR

13.00 OCH 14.00 KONSERT
Låtar, lek och läten. En minikonsert
som passar alla. Ur den musikaliska
verktygslådan plockas instrument, ljud
och läten. Barnen får vara med och
improvisera med egna ljud och
undersöka hur man tillsammans kan
sätta ihop en melodi. Ålder: Alla
Programmet uppdateras på smot.se
Alla programpunkter är gratis men
föreställningarna kräver biljettbokning
i förväg.
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Foto ANNA HÅLLAMS

Vi förknippar julens festmat med traditioner men något nytt finns ofta att upptäcka. Så även på Spiras uppdaterade julbord.

NYTT JULBORD MED
KÄRLEK FÖR MILJÖN

På julbordet 2019 får det närproducerade mathantverket en renässans. Restaurang Spira
bjuder på en uppdaterad meny med plats för såväl traditioner som nytänk – späckad med
varma känslor för det lokala. Dessutom ett nytt show-koncept.
MARIA WALDENVIK

SILL MED VÄSTERBOTTENOST
Så, hur förhåller sig restaurangen till de
småländska traditionerna?
Köksmästare Andreas Johansson vet:
– Vi kommer att bjuda på tradition och
igenkänning men också ”här och nu”. Några
av julbordsfavoriterna kommer att
presenteras i ny tappning. Man kan till
exempel få uppleva sill smaksatt med
Västerbottenost. Jag vill verkligen lyfta
förstklassiga småländska och svenska
smaker och råvaror.
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Kommer vi att få se det traditionella
grishuvudet på bordet?
– Kanske, jag kan ju inte avslöja allt här,
säger Andreas Johansson och skrattar.
MYCKET VEGETARISKT
Klart är att samhällets trender påverkar –
även inne i köket. Som tänket kring hållbarhet.
– Hantverket i tillagningen är viktigt för oss.
Köttbullarna ska rullas med omsorg för att
det ska bli riktigt bra. Enligt tradition är det
ju högt fokus på kött och fisk och då känns
det extra bra att kunna använda så många
styckdetaljer som möjligt. Vi kommer även
att förvalta det stora intresset för
vegetariska rätter som vi upplever under
hela året i vår satsning ”Grön måndag”. Det
blir självklart flera vegetariska rätter, säger
Andreas, och tillägger att mat numer är ett
intresse som förenar många.
UNIKT LÄGE
Spiras Julbordsshow blir en helkväll med
musik, humor, dans samt god mat och dryck,
avslutar Samuel Bergström:
– Upplevelsen börjar redan från det att man

ser facklorna flamma på terrassen.
Du kan dra ihop ett gäng från jobbet
eller bjuda med kompisarna. Det unika
läget ut mot sjön och den fantastiska
arkitekturen gör att det kommer att bli
en alldeles särskild upplevelse för alla.
Samuel Bergström har vuxit upp i restaurangbranschen och är utöver platschef på
Restaurang Spira, även verksam som
Gin-importör. Köksmästare Anders Johansson
har tidigare arbetat på White Guide-hyllade
Viktoria i Umeå och som restauranglärare.

Foto LARS KROON

Restaurang Spiras vision är att varje gäst,
varje dag, ska känna att maten är vällagad och
lagad med omtanke. Inte minst om miljön.
– Vår nya föreställningsmeny är till exempel
baserad på säsongsbaserade råvaror som
mestadels är närodlade, berättar Samuel
Bergström, platschef Restaurang Spira.
Och till jul ska det gärna kännas lite extra
bra. Ledorden för julbordet på Kulturhuset
Spira är ”trygghet” och ”igenkänning”.
– Maten ska kännas familjär och ha smaker
som man känner igen, säger Samuel, och
tillägger att hans personliga favorit är sillen.

VISSTE DU ATT…
Kulturhuset Spira invigdes 11/11/11
– ett noga utvalt datum!
Spiras fasad består av 6 000
kvadratmeter glas.
Av drygt 90 000 gäster som besöker
Spira varje år är 25 000 barn.
Huset har egna perukmakare
som syr peruker för hand.
2018 anordnades 137 konferenser
med sammanlagt nära 20 000 gäster.
I huset finns konferenslokaler
för alltifrån 18 till 800 personer.
1 900 gäster kan mingla samtidigt på Spira.
Under studentbalerna våren 2019 tog Spira
emot 1 024 festsugna balgäster – rekord!
Teatersalongen är inspirerad av John Bauers
trollskog. Inredningen går i åtta toner av
grönt och den svarta scenen skulle kunna
vara tjärnen Tuvstarr sitter vid.
Kulturhuset Spira har cirka 100
fast anställda och omsätter cirka
130 miljoner kronor.

SÄG BRUNSTGNÄGG, SKROT
och Anus och man skulle lätt kunna
tro att vi pratar om obskyra 70-talspunkband av varierad kvalitet, från
tiden då bandnamn som Rövsvett,
Grisen skriker och Piska mig hårt
(ändrades sen till Eldkvarn) inte
heller var helt ovanliga. 		
Men nej, detta är namn som
mammor och pappor har velat döpa
sina små gulliga, nyfödda bebisar
till. Det är också namn som man
INTE FÅR ge sina barn. Här känns
det som att vi ska vara rätt tacksamma för viss myndighetsutövning
och att Skatteverket verkar ha mer
förnuft än en del vuxna.
Att döpa sin verksamhet till
ovanliga namn är däremot betydligt
enklare, och roligt blev det när
en thailändare i Malmö döpte sin
restaurang till Time Out. Säg det
långsamt. På skånska.

de svårt att förstå varför rummen
hette just Bernts Loge och Loftet.
I höst kommer ovan nämnda
konferensrum nu istället att döpas
om till Utsikten och Insikten, vilket
passar betydligt bättre med deras
lägen och design.
SPIRAS ENA personalkonferensrum Glasklart fortsätter att heta
så, men vad skulle vi göra med det
andra, Insikten på plan fem? Det
kan ju inte heta likadant som det
vi hyr ut till gäster? Då kom en
chef med det lysande förslaget:
De får heta Glasklart, och …
Oklart! Sedan dess skrattar vi
hela vägen till mötet.

I HÖST BYTER vi på Kulturhuset
Spira namn på våra mindre
konferenslokaler, som
många gäster hittills
förknippat med logdans och högafflar.
När de sedan inte
möttes av det i Gert
Wingårdhs moderna,
ljusa arkitektur hade

Mia Isaksson
Konferens- och eventansvarig
Tel 076-105 44 89
Mail mia.isaksson@rjl.se

Spiras

JULBORDSSHOW
En helkväll med musik, dans & massa humor

11–14 DEC & 18 DEC 19.00
Glögg, julbord & dessertbord
FÖR UNDERHÅLLNINGEN STÅR JÖNKÖPINGSBANDET MACK5 TILLSAMMANS MED AGNES EVERTSSON OCH KOMIKERN ANDERS RUBERG.
HÖG JULSTÄMNING UTLOVAS MED EN BLANDNING AV NYA HITS OCH MODERNA KLASSIKER.

smot.se/spiras-julbordsshow
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I BACKSPEGELN
På ett kulturhus som Spira är ingen dag den andra lik.
Och varje dag är en föreställning i sig! Här är lite av
allt som har hänt sedan senaste numret av magasinet
SCEN kom ut i april.

Foto CHRISTOPHER SÖDERSTRÖM

Rockdirigenten Ulf Wadenbrandt lockar som traditionen bjuder
storpublik till säsongsöppningen i augusti. Den här gången med trion
Tenori – och solisten Micaela Sjöström som stjäl showen.

Lagom till 100-årsfirandet av Lennart Hellsings födelse
brassar inte mindre än fyra Lennartar älskade hits som
”Krakel Spektakel…” i Konsertsalen i maj.

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman drar fullt
hus när samtalsforumet Speglingar i mars handlar om
klimatångest. Mats Anderssons naturfoton utgör
stämningsfull fond. Moderator är Patrik Franke.

Medlemmarna i Freja väljer att bli mer personliga
än någonsin när de samtalar inte bara om utan med
sina olika sjukdomar i Tack min jävla diagnos i maj.

Under den officiella Prideinvigningen på Spira den 19 augusti stylar
husets maskör Lina Nyberg skådespelaren Kalle Malmberg som
dragqueen. Kvällen är fylld av tal, Felix Hvit som uppträder, en föreställning om transidentitet med Teater Tropos och – en massa mingel.

20

SCEN 2 | 2019

Familjeföreställningen Olga kastar lasso får efterlängtad nypremiär
8 september, nu med Vera Veljovic (t v) som alternerande med
Mathias Lithner, bland annat i rollen som ”Han med affär´n”. Howdy!

Musik gör dig smartare, liksom träning.
Så klädmärket Björn Borg ber Jonas
Valfridsson komponera världens mest
intelligenta låt. Vår orkester spelar in den
under två svettiga dagar i september. Sett
klippet än?

Premiären av Silver Star 12 september får lysande recensioner. Skådespelarna
Liselott Lindeborg och Emmi Carlton hyllas i såväl press som radio för sitt fina
samspel och PJ Persson för sin tonsäkra regi. Nu går Kristina Lugns både roliga
och ömsinta pjäs på turné, för att återkomma till Spira 4-6 januari 2020!

Vilhelm Moqvist, 15, tackar för sex år av pianolektioner hos Kerstin Jansson med en glimrande
lunchkonsert 10 september. En timme Beethoven
och Debussy utan skymten av ett notblad. Grattis
Stockholm som får denna talang!
2 | 2019 SCEN
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KONSERT

JULORATORIET
– EN FEST FÖR ALLA

Tre körer gör gemensam sak med Jönköpings Sinfonietta och ger stan det juligaste som finns.
Den 14 och 15 december bjuder de publiken på Bachs majestätiska Juloratoriet i Kristine kyrka.
NINA MARJAVAARA

LARS KROON

– Det här kommer verkligen att bli
mäktigt. Musiken är skriven just för
att föra samman människor och att vi
gör den med tre körer blir en fin
symbolik i juletid, säger Christan von
Gehren, som är chefsdirigent för
Jönköpings Sinfonietta.
Chistian har rötter i Tyskland, där Juloratoriet hör högtiden till och spelas
flitigt hela december.
– För mig och många andra kan det
inte bli jul utan att man spelar, eller
som publik upplever, verket.
GÅVA TILL PUBLIKEN
Johann Sebastian Bach slutförde
Juloratoriet 1734. Musiken består av
sex kantater och i Jönköping spelas
alla utom nr 3 och delar av nr 6.
– Det är otroligt glatt och festligt
redan från början. Pukor och trumpeter
bjuder in till en storartad upplevelse,
en fest. I ariorna hör vi om väntan på
Jesusbarnet. Gud beskrivs som en
stor konung. Musiken har något majestätiskt över sig. Det hela är som en
gåva till publiken - om man så vill, till
de troende. Och man kan inte annat
än att bli glad av den! Men musiken är
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också meditativ. Andra kantaten börjar
med en vaggvisa som herdarna spelar.
Och som når hela vägen in i din själ.
Jönköpings Sinfonietta kommer att spela
i en så kallad barockbesättning de här
kvällarna, utan till exempel trombon eller
klarinett (den sistnämnda var inte ens
uppfunnen på Bachs tid). Och lokalen är
perfekt, menar Christian von Gehren.
– Bachs oratoriska verk skrevs ju för
Thomaskyrkan i Leipzig, när han var kantor
där, och det hörs. Kyrkor har en speciell

atmosfär och en akustik som är bra för
verket. Jag älskar konsertsalen i Spira
men just här kommer den inte att saknas.
Det sägs om Bach att han är ”lärd
men ändå folklig” – vad menas?
– Absolut, det är en jättefin beskrivning.
Å ena sidan är det otroligt lärt, sättet han
skriver sin musik, hur stämmorna spelar
mot varandra. Väldigt genomtänkt. Å
andra sidan går musiken alltid direkt in
i hjärtat. Man måste inte ha några förkunskaper för att förstå. Den för med sig
en djup tillfredsställelse för vem som
helst. Det är bara att komma och njuta,
säger Christian von Gehren.

Solisterna Sven Hjörleifsson, Oddur Jónsson, Clara Thomsen och Lena Haselman leds av
Christian von Gehren i två glädjefyllda konserter i Kristine kyrka i december med Jönköpings Sinfonietta,
Jönköpings Oratoriekör, Kristine Kammarkör, Jönköpings kammarkör.

AFTER WORK

SKÖN JUL-FEELING
PÅ AFTER WORK
After work på Spira är humor, allvar, musik och teater. Och lite
till. En timme med allt från träffsäkra imitationer till tårtopera
– och succéföreställningen En glansfull jul, som nu återkommer
för femte gången.
JENNY LUNDELL

LARS KROON

Trion Henningson & Glans är välkända
ansikten för Jönköpingspubliken och
älskade gäster på kulturhuset. Tidigt
i december står de återigen för en del
av underhållningen i den populära
after work-serien. Kapellmästaren,
arrangören, pianisten och sångerskan
Gittan Glans har blandat runt i sin
musikaliska gryta för att skapa den
där alldeles speciella julstämningen
och Johan Henningson och Andreas
Glans bidrar med sång och musik.
Ni gör en otroligt uppskattad julshow.
Vad är knepet Andreas Glans?
– Vi blandar gammalt och nytt så det
blir en varierad och intim show där
publiken får vara delaktig. Det ska vara
varmt, härligt och svängigt!

Era föreställningar är så eftertraktade
att det ofta blir två, hur känns det?
– Det är alltid lika kul att få möta vår
publik på Spira. Utan den vore det ju
ingenting!
Vad kan publiken förvänta sig
den här gången?
– I år blir det både jazzinfluenser, pop,
klassiskt och folkligt. Publiken får skön
jul-feeling samtidig som de får koppla
av en stund. En glansfull julstämning
som håller i sig länge, helt enkelt,
säger Andreas Glans.
Caféscenen 4 december

AFTER WORK
DRÖMMEN OM REGNBÅGEN 23 OKT
Skådespelaren och manusförfattaren
Anna Bromee skriver och spelar en unik,
rolig och rörande musikteaterföreställning om Judy Garland, en av Hollywoods
största och mest älskade sångerskor
och skådespelare genom tiderna. En
gayikon som stod upp för sina fans och
vars död blev starten på Pride-rörelsen.
IMITITERA! -SOLO 6 NOV
Anders Mårtensson är tillbaka med sina
träffsäkra imitationer av våra mest
älskade skådespelare och artister. Med
värme, glimten i ögat, mycket humor och
kuslig likhet tar han med publiken på
nedslag i sitt breda persongalleri.
LILL-BABS FOREVER 20 NOV
I denna hyllningsföreställning skapar
artisten Lena Nilsson och pianisten
Carina E Nilsson en såväl ömsint som
energifylld stämning när de berättar
historien om en av våra mest folkkära
artister. Med värme och kärlek sätter de
sin egen prägel på en älskad låtskatt.
EN GLANSFULL JUL 4 DEC
Trion Henningson & Glans kommer
tillbaka till Spira med sin varma, härliga
och skönt svängiga julkonsert. Luta
dig tillbaka eller gunga med när trion
framför sina egna tolkningar av våra
mest älskade jullåtar.
VIVA LA TÅRTA 19 FEB
Italienska bak- och operaverks står
i fokus när Birgitta Rasmussen från
TV-succén ” Hela Sverige bakar” och
operasångaren Marco Stella bjuder in
till en gemensam konsert med dopp.

TIPS
Förboka din soppa samtidigt
som du köper biljett!
Billigare, smidigare och smartare.
Förbokningspris 65 kr. Ord pris 75 kr.
Soppan serveras från 16.30
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Ons 16 okt 19.00
SOLITUDE
Kammaren

Ons 9 okt 17.30
Musik
AFTER WORK:
LOUISA LYNE & DI YIDDISHE KAPELYE
Caféscenen
Ons 9 okt 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Löfstadkyrkan, Tranås

Musik

Tor 10 okt 18.00
MENDELSSOHNS ELIAS
Konsertsalen

Musik

Tor 10 okt 18.30
Musik
HOT N SPICY + MADS MATHIAS
Caféscenen
Arr: Jönköpings Jazzklubb

Tor 10 okt 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Kulturhuset, Sävsjö

Musik

Fre 11 okt 12.00
LUNCHLYRIK;
ORD & TON
Caféscenen

Teater

Fre 11 okt 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Caféscenen

Musik

Lör 12 okt 16.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Gislesalen, Gislaved

Musik

Sön 13 okt 13.00 & 15.00
JAG OCH VIOLA
Konsertsalen

Dans

Arr: Kulturhuset Spira och Kultur och fritid,
Jönköpings Kommun, en del i DANSSpår. Turnerar
genom Dansnät Sverige med stöd av Kulturrådet.
Samproducerad av Dansnät Sverige.

Kammaren

Ons 16 okt 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Kulturhuset Pigalle, Nässjö

Musik

Fre 18 okt 11.30
ÖPPEN REPETITION:
STORA G-MOLLSYMFONIN
Konsertsalen

Musik

Lör 19 okt 16.00
DANS TILL STORBAND
Kammaren

Musik

Lör 19 okt 19.00
Musik
BULLERMYRENS SPELMANSLAG
Caféscenen
Arr: Vätterfolk

Sön 20 okt 13.00 & 15.00
ETT ORD ÄR ETT ORD
Kammaren

Unga Spira

Arr: Musik & Teater Vänner i Jönköping

Sön 20 okt 18.00
SÖNDAGSSYMFONI:
STORA G-MOLLSYMFONIN
Konsertsalen

Musik

Introduktion 45 min före... 17.15 Teatersalongen

Ons 23 okt 17.30
AFTER WORK:
DRÖMMEN OM REGNBÅGEN
Caféscenen

Musik

Unga Spira

Arr: Musik & Teater Vänner i Jönköping

Mån 14 okt 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Missionskyrkan, Vetlanda
Mån 14 okt 19.00
SOLITUDE
Gummifabriken, Värnamo

Musik

Dans

Tis 15 okt 12.00
LUNCHKONSERT:
REFLEXKVARTETTEN
Konsertsalen

Musik

Tis 15 okt 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
DUO NARANJO WEURLANDER
Olsbergs Arena, Eksjö

Musik

Lunchlyrik 25 okt

Fre 25 okt 12.00
Teater
LUNCHLYRIK;
MORTIFIED MED GABRIELLA FÄLDT
Caféscenen
Lör 26 okt 19.30
Musik
FRÅN BROADWAY TILL DUVEMÅLA
Konsertsalen
Arr: Viktoria Tocca Entertainment Group
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Spelman på taket 9 nov –31 dec

Sön 27 okt 16.00
THE BOXER
Konsertsalen

Musik

Arr: Sveriges körförbund/Edward Eklöf

Tis 29 okt 12.00
Musik
LUNCHKONSERT:
DET KVINNLIGA SPELRUMMET
Konsertsalen
Ons 30 okt 19.00
SVENSKTOPPSKALASET
Konsertsalen

Musik

Arr: Satellite Live AB

NOV

Tis 5 nov 12.00
LUNCHKONSERT:
FLÖJTISTENS FAVORITER
Konsertsalen

Musik

Ons 6 nov 17.30
AFTER WORK:
IMITERA! - SOLO
Caféscenen

Teater

Tor 7 nov 18.00
PETER PAN
Kammaren

Teater

Fre 8 nov 18.30
JAZZ PÅ SVENSKA
Caféscenen

Musik

Arr: Jönköpings Jazzklubb

Fre 8 nov 19.00
OM ATT VÅGA FLYGA
Konsertsalen

Teater

Arr: McLean-Williams Management

Lör 9 nov 18.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal
PREMIÄR

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

OKT

Oktober – Februari

KALENDARIUM |

Oktober – Februari

Sön 17 nov 16.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ULRIKA BODÉN DUO
Gummifabriken, Värnamo
Sön 17 nov 18.00
WE ARE PRESENT
Konsertsalen

Musik

Dans

Arr: Kulturhuset Spira, Kultur och utveckling, Region
Jönköpings län, Kultur och fritid, Jönköping kommun

Mån 18 nov 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ULRIKA BODÉN DUO
Missionskyrkan, Vetlanda

Nyfiken på Mari Carrasco 13 nov
Sön 10 nov 13.00 & 15.00
DIKTATORN
Kammaren

Unga Spira

Arr: Musik & Teater Vänner i Jönköping

Sön 10 nov 15.00
FEMMES TOTALES
Caféscenen

Teater

Arr: Musik & Teater Vänner i Jönköping

Ons 13 nov 13.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Ons 13 nov 18.00
Samtal
NYFIKEN PÅ;
KOREOGRAFEN MARI CARRASCO
Caféscenen
Ons 13 nov 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ULRIKA BODÉN DUO
Löfstadkyrkan, Tranås

Musik

Ons 13 nov 19.00
DÖDSDANSEN
Konsertsalen

Teater

Arr: Maximteatern

Tor 14 nov 18.30
SWEET LITTLE ANGELS MED
JOHANNA HJORT
Caféscenen

Musik

Arr: Jönköpings Jazzklubb

Tor 14 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Tor 14 nov 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ULRIKA BODÉN DUO
Kulturhuset, Sävsjö

Musik

Musik

Tis 19 nov 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ULRIKA BODÉN DUO
Olsbergs Arena, Eksjö

Musik

Ons 20 nov 17.30
AFTER WORK:
LILL-BABS FOREVER
Caféscenen

Musik

Ons 20 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Musik

Musikal

Fre22 nov 12.00
LUNCHLYRIK;
TEATERSTÖPARNA
Caféscenen

Teater

Fre 22 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Musik

Musikal

Fre 29 nov 18.30
SNORRE KIRK SEXTETT
Caféscenen

Musik

Arr: Jönköpings Jazzklubb

Fre 29 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Lör 30 nov 19.00
THE MOST HUMAN
Konsertsalen

Dans

Arr: Kulturhuset Spira, Kultur och fritid, Jönköping
kommun. Turnerar genom Dansnät Sverige hösten
2019 med stöd av Kulturrådet.

Lör 30 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Musik

Arr: Vätterfolk

DEC
Sön 1 dec 15.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen
Sön 1 dec 15.00
JUL HOS POLLY
Kammaren

PREMIÄR

Musikal

Teater

Arr: Glenn Miller Orchestra

Lör 23 nov 18.00
Musik
THANK YOU FOR THE MUSIC
– EN HYLLNING TILL BJÖRN & BENNY
Konsertsalen

Tis 3 dec 12.00
Musik
LUNCHKONSERT:
RIMFROST OCH JULSTÄMNING
Konsertsalen

Arr: MTLive AB

Lör 23 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Arr: Paraply Produktion AB

Sön 24 nov 15.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Musikal

Tor 28 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Mån 2 dec 19.00
JUL HOS POLLY
Kammaren

Tor 14 nov 19.30
Musik
MIKAEL WIEHE OCH EBBA FORSBERG
TOLKAR DYLAN PÅ SVENSKA
Konsertsalen
Fre 15 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musik

Lör 30 nov 19.00
TRIO TÖRN
Caféscenen

Tor 21 nov 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Fre 22 nov 19.30
GLENN MILLER ORCHESTRA
Konsertsalen

Ons 27 nov 19.30
SISSELS JUL
Konsertsalen
Arr: Besterman & Early Bird Music

Tis 19 nov 12.00
Musik
LUNCHKONSERT:
HEMMA HOS HOVRÄTTSRÅDET
POSSE MED HUSTRU
Konsertsalen

Ons 20 nov 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ULRIKA BODÉN DUO
Kulturhuset Pigalle, Nässjö

Tis 26 nov 12.00
Musik
LUNCHKONSERT:
HARPA OCH FAGOTT – MINNE FÖR LIVET
Konsertsalen
Ons 27 nov 13.00
Musikal
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Teater

Tis 3 dec 19.00
JUL HOS POLLY
Kammaren

Teater

Ons 4 dec 17.30
AFTER WORK:
EN GLANSFULL JUL
Caféscenen

Musik

forts.
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Ons 4 dec 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Tor 5 dec 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Tor 5 dec 19.00
THE MOST HUMAN
Hyltans Missionshus, Gnosjö

Dans

Arr: Kulturhuset Spira, Gnosjö kommun, en del i DANSSpår, i samarbete med Kultur och fritid, Jönköping
kommun. Turnerar genom Dansnät Sverige hösten
2019 med stöd av Kulturrådet.

Fre 6 dec 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen
Fre 6 dec 19.00
JUL HOS POLLY
Kammaren
Lör 7 dec 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Teater

Oktober – Februari

JAN
Lör 4 jan 19.00
SILVER STAR
Caféscenen

Teater

Sön 5 jan 15.00
SILVER STAR
Caféscenen

Teater

Sön 5 jan 18.00
TRETTONDAGSKONSERT:
DON PASQUALE
Konsertsalen

Musik
Låtar,lek och läten 25 jan

Introduktion 45 min före... 17.15 Teatersalongen

Mån 6 jan 16.00
SÖNDAGSSYMFONI:
DON PASQUALE
Konsertsalen

Musik

Introduktion 45 min före... 15.15 Teatersalongen

Musikal

Mån 6 jan 19.00
SILVER STAR
Caféscenen

Teater

Lör 25 jan 12.00
RESTEN AV LIVET
Kammaren

Musik

Musik

Samtal

Lör 7 dec 19.00
JUL HOS POLLY
Kammaren

Teater

Lör 7 dec 19.30
VÄRLDENS HISTORIA
Konsertsalen

Teater

Tors 30 jan 18.00
SPEGLINGAR
Kammaren
Fre 31 jan 11.30
ÖPPEN REPETITION:
VIER LETZTE LIEDER
Konsertsalen

Arr: Lifeline

Tor 12 dec 18.30
BILL ÖHRSTRÖMS
BLUES INTO JAZZ
Caféscenen

Musikal

FEB

Musik

Konsertsalen 23 jan

Arr: Jönköpings Jazzklubb

Lör 14 dec 16.00
JULORATORIET
Kristine kyrka, Jönköping

Musik

Sön 15 dec 16.00
JULORATORIET
Kristine kyrka, Jönköping

Musik

Tor 19 dec 19.00
JULKONSERT MED
THE REAL GROUP
Konsertsalen

Musik

Tor 23 jan 18.00
KLASSISK TORSDAG:
ALLT LJUS PÅ TONY
Konsertsalen

Musik

Lör 25 jan 11.00-15.00
UNGA SPIRA-DAGEN
Kulturhuset Spira

Event

Teater

Lör 25 jan 13.00 och 14.00
LÅTAR, LEK OCH LÄTEN
Caféscenen
Tis 28 jan 12.00
LUNCHKONSERT
Konsertsalen

Sön 8 dec 15.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

PREMIÄR

Sön 2 feb 18.00
SÖNDAGSSYMFONI:
VIER LETZTE LIEDER
Konsertsalen

PREMIÄR

Musik

Musik

Introduktion 45 min före... 17.15 Teatersalongen

Ons 5 feb 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Löfstadkyrkan, Tranås

Musik

26

Lör 28 dec 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Sön 29 dec 15.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal

Mån 30 dec 19.00
SPELMAN PÅ TAKET
Teatersalongen

Musikal
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Tis 11 feb 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Olsberg Arena, Eksjö

Musik

Ons 12 feb 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Kulturhuset Pigalle, Nässjö

Musik

Ons 12 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Tor 13 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Fre 14 feb 12.00
LUNCHLYRIK
Caféscenen

Teater

Lör 15 feb 19.00
LOHENGRIN DREAMS
Konsertsalen

Tor 6 feb 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Kulturhuset, Sävsjö

Musik

Fre 7 feb 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Caféscenen

Musik

Fre 7 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

PREMIÄR

Teater

Lör 8 feb 14.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Lör 8 feb 16.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Gislesalen, Gislaved

Musik

Lör 8 feb 18.00
SMÅLIT FÖRFATTARSCEN
Teatersalongen
Lör 8 feb 19.00
FEBRUARIDANSEN
Caféscenen

Sön 16 feb 15.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Tis 18 feb 12.00
LUNCHKONSERT
Konsertsalen

Musik

Ons 19 feb 17.30
AFTER WORK:
VIVA LA TÅRTA!
Caféscenen

Musik

Ons 19 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Teater

Sön 23 feb 15.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Ons 26 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Tor 27 feb 18.00
KLASSISK TORSDAG:
ALLT LJUS PÅ VIVIEN
Konsertsalen

Teater

Tor 27 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Fre 28 feb 12.00
LUNCHLYRIK
Caféscenen

Teater

Fre 28 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Teater

Lör 29 feb 18.00
KÄRLEK I SMÅLAND
Kammaren

Dans

Arr: Vätterfolk

Musik

Mån 10 feb 19.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Missionskyrkan, Vetlanda

Musik

Teater

Programmet för mars – maj hittar
du nu på smot.se samt i SCEN #3,
som utkommer i januari.

Litteratur

Sön 9 feb 16.00
MUSIKCAFÉSERIEN:
ANNA PAULINE
Gummifabriken, Värnamo

PREMIÄR

Illustration JENNIE PALMÉR

Hedda Gabler 7 feb – 15 mars

Dans

Tor 20 feb 19.00
HEDDA GABLER
Teatersalongen

Speglingar är ett forum där vi belyser, kommenterar och fördjupar oss
i samtiden genom samtal med inbjudna gäster och de i publiken som
vill. Det går lika bra att bara komma och lyssna! Ofta kopplar vi temat
för kvällen till någon eller några av våra aktuella föreställningar och
konserter. Den 30 januari utgår vi från vårens klassiker Hedda Gabler.

Våren 2020 ser vi fram emot en småländsk vardagskabaré, att
höra cello möta beatbox i Musikcaféserien, opera för barn, Robert
Schumanns pianokonsert och Ibsens mästerverk Hedda Gabler.
Dessutom: Unga Spira-dagen, streetdance till fagott,
samtal i Speglingar och mycket mer!

