Oliver Twist är tillbaka efter pandemin
Redan hösten 2019 började RoJteatern repetera musikteaterföreställningen
Oliver Twist, med nyskrivet manus efter Charles Dickens klassiska bok.
Pandemin satte dock stopp för planerna redan efter premiären i mars 2020. Ett
och ett halvt år senare kan publiken äntligen ta plats i Gamla Folkets Hus.
Premiären äger rum 30 oktober.
”Vi ser fram emot att äntligen få spela föreställningen! Vi har repeterat intensivt sedan
i slutet av augusti i år och kämpat för föreningens överlevnad under hela pandemin.
Vi är väldigt beroende av våra storproduktioner” säger Zacharias Östman, ordförande
för RoJteatern och en av skådespelarna i Oliver Twist.
26 skådespelare i olika åldrar tar plats på scen för att ge liv åt berättelsen om Oliver
Twist, den föräldralösa pojken som söker ett bättre liv i London. Föreställningen är
både en teater- och musikupplevelse, med originalmusik signerad regissören och
manusförfattaren Håkan Marmegård. Några av skådespelarna är helt nya och några
har fått byta roller, eftersom alla i originalensemblen inte kunde vara med den här
gången.
Hela landets kulturliv har drabbats hårt av covid-pandemin och restriktionerna, det
gäller inte minst ideella kulturföreningar som RoJ. När man nu öppnar upp igen blir
det ändå inte riktigt som vanligt utan med ett reducerat antal platser i publiken.
Läktaren i gamla Folkets Hus har 95 platser, men till att börja med släpps 47 biljetter
per föreställning.
”Man ska känna sig trygg när man besöker oss. Vi hade såklart älskat att spela för
fullsatta läktare igen, men vi är glada att vi kan möta publiken överhuvudtaget. Vi
följer utvecklingen noga och hoppas kunna öppna upp mer efterhand” fortsätter
Zacharias. ”Många föreningar har tvingats lägga ner helt, men vi har tack och lov
klarat oss.”
RoJteatern startade som ett tillfälligt projekt år 1983, när man skulle sätta upp
Shakespearepjäsen Romeo och Julia. Föreningen levde vidare och 38 år senare är
”RoJ” en välkänd del av Haninges kulturliv med ca. 70 uppsättningar bakom sig, samt
en ungdomsgrupp i teater och egen kör.
Oliver Twist spelas onsdagar, lördagar och söndagar fram till 18 december och
biljetter bokas på www.rojteatern.nu
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