RoJteatern presenterar Hemsöborna
Premiär den 13 maj kl. 16:00. Spelas t.o.m. den 18 juni.
Gamla Folkets Hus i Handen
Manus, regi och originalmusik: Håkan Marmegård
”Han kom som ett yrväder…”. De här orden är några av de mest kända svensk författarkonst
åstadkommit och nu är det mig det gäller. Det är jag som ska ha Höganäskruset i en svångrem om
halsen. Skräckblandad förtjusning! ---- Anton Nyström, som spelar ”Carlsson”

Hemsöborna
Strindbergs klassiska historia som utspelar sig i skärgården utanför Dalarö är en kär gammal
sommarpjäs i Sverige och nu är det RoJteaterns tur att ta sig an historien om fastlänningen
Carlsson som kommer till Hemsö för att styra upp ordningen på Madam Flods gård, till mycket
förtret för sonen Gusten. Tillsammans med de andra färgstarka personligheterna i skärgården blir
det en sommar som de – och publiken – sent ska glömma!
Det här är nog det mest komiska och mest tragiska som Strindberg har skrivit. Dialogen är dråplig,
underfundig, gripande och framför allt mycket underhållande. Här finns svensk lantlig sommaridyll
med skördefest och logdans men också en skarpladdad dramatik. Man kan tycka vad man vill om
Strindberg, men skriva, det kunde han. I ett brev berättade han att Hemsöborna skrev han för att roa
sig själv. Han skulle ha gjort det lite oftare ---- Håkan Marmegård, regissör

RoJteatern
RoJteatern startades 1983 och har sedan dess satt upp över 50 teaterproduktioner som alla blivit
stora publikframgångar. Till de största succéerna kan vi räkna Momo – eller kampen om tiden som
i DN fick omdömet ”vårens proffsigaste amatörteaterföreställning” och inte minst vår största
succé någonsin Scrooge – En Julsaga som under tre vintrar spelats för idel utsålda hus.
Med en ensemble i alla åldrar blir resultatet en laginsats, fylld av glädje och lust som sprider sig
hela vägen till publikens sista rad!
Hemsöborna är en sån fundamental del av svensk teatertradition, så att samtidigt som det är en
otroligt rolig föreställning att spela är det också en enorm utmaning att axla rollen med tanke på alla
de fantastiska skådespelare som haft den innan mig ---- Zacharias Östman, som spelar ”Gusten”
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