
 
 

Teater Albatross spelar i Göteborg! 
  
Just nu spelar Teater Albatross 1917 - När klockorna stannade på Cinnober Teater i 
Göteborg. Teatern ligger vägg i vägg med Masthuggsteatern. 
  
Ulrika Knutson var med vid Göteborgspremiären! Hennes intressanta och hyllande 
kommentarer kan du se i denna korta film här.  
 

På Youtube finns också en längre version av samtalet med Ulrika Knutson. 
  
Föreställningen spelas fram till den 17 mars. Biljetter finns på Pusterviksbiljetter här.  
 

 
Ulrika Knutson på Cinnober Teater den 3 mars 2019 
 

Efter fulla hus – tillbaka till Stockholm! 
  
1917 – När klockorna stannade spelas på vackra Aliasteatern 3-6 april. Det blir totalt 
fem föreställningar med två föreställningar den 6 april; kl. 16 och kl. 19. 
  
Vi återvänder på grund av den överraskande stora publiktillströmningen under 
gästspelet i januari. Under denna omgång uppstod en gästkultur i samband med 
föreställningen. Vi bjöd in gäster, vilket visade sig leda till många intressanta samtal. 
Dessa uppskattades mycket av publiken. 
  
Till föreställningarna i april kommer många spännande gäster för nya samtal! 

https://www.youtube.com/watch?v=thbkKNxJkmY
http://www.pusterviksbiljetter.com/


  
3 april kl. 19 – Carl Schlyter, politiker. 
4 april kl. 19 – Suzanne Osten, dramatiker och regissör. 
5 april kl. 19 – Ulrika Knutson, journalist och författare. 
6 april kl. 16 – Ola Wong, journalist. 
6 april kl. 19 – Jan Öqvist, scenograf. 
  
Biljetterna kostar 220 kronor fullpris och 120 kronor och köps via Kulturbiljetter här. 
Se till att boka biljetter snart! Förra gången såldes föreställningarna ut snabbt. 
  
Det har visat sig att publiken tycker att samtalen efter föreställningen är mycket 
givande. Titta gärna på filmen från Ulrika Knutsons samtal i Göteborg ovan! 
  

Falkenbergs Teaterförening till Tokalynga 

  
Söndagen den 31 mars spelar Teater Albatross föreställningen 1917 – När klockorna 
stannade på Tokalynga Teaterakademi för Falkenbergs Teaterförening, som anordnar 
en bussresa från Falkenberg. Vi manar kända och okända hallänningar att ta plats i 
bussen och följa med till Tokalynga. Förutom föreställningen kommer publiken 
bjudas på rundvandring på Tokalyngas konstmuseum, filmvisning om Teater 
Albatross internationella verksamhet. Dessutom vankas det mat. Biljetterna är 
billiga, se evenemanget på Facebook här.  
 

 
Konstkorridoren på Tokalynga Teaterakademi 

https://kulturbiljetter.se/evenemang/3833/1917-n%C3%A4r-klockorna-stannade
https://www.facebook.com/events/469810510217305/


En stor festival: Konst om Ondska 

  
Sista helgen i april, den 27 och 28, sker en internationell teaterfestival på Tokalynga. 
Robert Jakobsson från Armenien kommer! Missförstå oss rätt – Robert Jakobsson från 
Armenien heter normalt Akopyan, som betyder just Jakobsson. I Ryssland spelade 
Teater Albatross på samma festival som Robert Akopyan och där gjordes mycket PR 
av denna dubblering. Akopyan spelar föreställningen Lyssna Mina Damer och 
Herrar från Jerevans ryska dramatiska teater. I oktober 2018 besökte Robert 
Jakobsson och Åsa Lieberath sin armeniske kollega i Jerevan för att förbereda detta 
gästspel. De träffade då även Manana Youth Educational Cultural Center, som 
charmade Robert och Åsa till den grad att även dessa bjöds in till festivalen. Gruppen 
har ett samarbete med Seek You Seek You (CQCQ), som består av medlemmar från 
legendariska Teater Schahrazad och Twice a Man. Samtliga kommer till festivalen. 
 

 
Robert Jakobsson (!) i Lyssna Mina Damer och Herrar 
 

Världsberömda Odin Teatret kommer med föreställningen Memoria, som handlar 
om Förintelsen. 
  
Den unga rysk-judiska teaterregissören Vera Berzak kommer med sin 
föreställning Generalguvernören och jag, som spelats i Göteborg under 2018. 
  
Vidare spelar Teater Albatross en av sina föreställningar om Förintelsen;  
I Skuggan av Hatet Växer Blommor. Denna föreställning har 20-årsjubileum i år och 
har spelats mycket i Ryssland de senaste åren. 
  

https://odinteatret.dk/the-odin-experience/performances/memoria/
https://kulturterminen.se/scenkonst/1522-generalguvern%C3%B6ren-och-jag-vera-berzak-teaters%C3%A4llskap
http://teateralbatross.se/event/i-skuggan-av-hatet-vaxer-blommor/


Stéphane Bruchfeld, författare till den legendariska boken - om detta må ni berätta-: en 
bok om förintelsen i Europa 1933-1945 kommer till festivalen. Han har berikat ett antal 
tidigare judiska festivaler på Tokalynga med sin närvaro. Exakt vad han kommer att 
göra den här gången vet vi inte.  
  
Dessutom kommer den färgstarka saxofonisten, artisten och kompositören Ida 
Gillner från Göteborg med musik och jiddisch-poesi. 
  
Teater Albatross kommer även att spela föreställningen om ryska revolutionen. 
  
Säkra din plats genom att anmäla dig snarast till producentalbatross@gmail.com. 
Biljetterna kostar 700 kronor fullpris och 500 kronor för arbetslösa, pensionärer och 
studenter. I priset ingår kost och enkel logi. Man också bo billigt på vandrarhem. 
 

För mer information, se evenemanget på Facebook här.  
  

Robert Jakobsson x 2 till Stockholm 

  
Efter festivalen Konst om Ondska åker de båda Robert Jakobsson upp till Aliasteatern i 
Stockholm och spelar sina respektive föreställningar; Lyssna Mina Damer och Herrar 
och I Skuggan av Hatet växer Blommor (se länk ovan). 
 

Den 30 april och 1 maj ges båda föreställningarna. Evenemangen börjar kl. 16 och 
slutar ca kl. 19.  
 

Biljettförsäljningen har inte börjat än, men om du vill reservera en biljett kan du 
mejla till producentalbatross@gmail.com. 
  

Teater Albatross till Vitryssland med 1917 – När klockorna stannade 

  
I andra hälften av maj åker Teater Albatross till Vitebsk i Vitryssland, där det är 100-
årsjubileum av konstskolan som leddes av Marc Chagall och Kazimir Malevitj. Detta 
är en stor konstnärlig händelse i Vitryssland och Teater Albatross är glada över att få 
vara med. Just denna skola spelar en viktig roll i Teater Albatross föreställning. Detta 
är en av anledningarna till att vi blivit inbjudna till jubiléet. Dessutom smittade sig 
den entusiastiska konstnärliga atmosfären i Vitebsk av sig på oss då vi besökte 
staden sommaren 2017. 
  
Troligtvis spelar vi även i Minsk. 
 

https://www.facebook.com/events/317462285571162/


 
Robert Jakobsson i Vitebsk 2017 
 

Teaterkurs på Tokalynga Teaterakademi 

  
För första gången på flera år har Teater Albatross en öppen teaterkurs, ledd av 
Robert Jakobsson. Den hålls mellan den 27 - 30 juni på Tokalynga Teaterakademi. 
Arbetet fokuserar å ena sidan på ett expressivt utåtagerande och å andra sidan på 
varje deltagares inre universum. Vi kommer att arbeta med koreografier, röst och 
med texter. Den fullmatade kursen kommer dessutom delvis att äga rum i skogen 
med äventyrliga upptåg. 
  
Kursen kostar 1500 kronor och då ingår kost och enkel logi. Ca 25 elever. 
  
Vi har redan fått många anmälningar, så anmäl dig snarast om du vill säkra en plats! 
Skriv till teateralbatross@telia.com. 
 



 
  

Festival i oktober 

  
Helgen den 18-20 oktober hålls en mycket ambitiös teaterfestival på Tokalynga. 
Ryska, kongolesiska, vitryska och italienska teatrar deltar. Allt på toppnivå. 
  
Vi har ännu inget evenemang för denna festival, men anmäl dig gärna 
till teateralbatross@telia.com om du vill vara med. Preliminära priser är 800 kronor 
fullpris och 600 kronor för arbetslösa, pensionärer och studenter. Kost ingår. Billig 
logi i närområdet tillkommer. Det går bra att betala på krita. 
 
 
 
 

Teater Albatross sedan 1984 
 

Följ oss på Facebook - Teater Albatross 
 

Teater Albatross 
Gunnarp 403, 311 51 Ätran 

0703-16 95 30 (Robert Jakobsson) 
076-12 61 435 (Sara Engström Bubenko, producent) 
teateralbatross@telia.com | www.teateralbatross.se 
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