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Djup sorg och stor glädje i årets stjärnspäckade föreställning
Inför premiären på En Vintersaga bjuder Romateatern in till presskonferens den
20 juni kl. 16.30 på Roma Kungsgård, Gotland. Årets uppsättning på Romateatern
blir speciell på många vis. För första gången sitter en kvinna i registolen; Maria
Åberg som annars arbetar med Shakespeare i London. På scen syns flera välkända
namn som Olle Sarri, Kim Sulocki och Malin Arvidsson. Den 27 juni är det äntligen
dags för premiär på Romateatern för en av Shakespeares mest älskade pjäser,
som kan beskrivas både som en romantisk komedi och en sorglig tragedi.
– Vi är så stolta över att i år ha värvat regissören Maria Åberg – direkt från Royal
Shakespeare Company i London – och kompositören Anders Ortman – den mest
anlitade teaterkompositören i landet. Med dessa och en så stark och namnkunnig
ensemble vågar vi utlova en fantastisk teaterupplevelse i sommar.
Stefan Marling, konstnärlig ledare på Romateatern.
För första gången på Romateatern sitter en
kvinna i registolen. Maria Åberg är från
Skåne men har sedan 15 år tillbaka sin bas i
London. Hon räknas som en av Europas
främsta Shakespearetolkare just nu. Med sin
vapendragare – brittiska scenografen Naomi
Dawson skapar de teater i världsklass.
En Vintersaga är en romantisk komedi och
en sorglig tragedi i ett som bjuder på både
skratt och tårar. Den är mörk och allvarlig.
Den är ljus och humoristisk. Den sträcker sig
genom årstider, årtionden och generationer.
Den innehåller allt man kan förvänta sig av
en saga. Kungar, drottningar, prinsar och
prinsessor. Hjältar, hjältinnor och vilddjur.
Bortbytingar, skatter och spådomar. Herdar,
herdinnor, fårskallar – och en riktigt rävig
typ. Ett drama om förlust och försoning – I
en föreställning där sann kärlek slutligen
smälter frost och kyla. Många initierade Shakespeare-älskare har En Vintersaga som sin
favorit bland Shakespeares alla verk.
Huvudrollerna Kung Leontes och drottning Hermione spelas av Olle Sarri och Malin Arvidsson. Olle Sarri gör sin första sommar på Romateatern, Malin sin andra. Olle Sarri
syns just nu i den hyllade filmen Sameblod. Han har tidigare varit guldbaggenominerad
för sin enastående insats i filmen Apan men är för den breda publiken kanske mest känd
för sin komiska talang i sitcoms som c/o Segermyr och Heja Björn. Olle Sarri har starka
band till Gotland då han under många år arbetade med Ainbusk singers. Malin känner
många igen från tv-serien Arne Dahl och Syrrorna. Hon är också en högt skattad och
etablerad musikalartist.
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Kim Sulocki har synts på alla stora privatteaterscener i landet där han älskats av sin
publik för sin sceniska charm, skickliga sång- och dansnummer och komiska tajming.
Gotlandsättade Vilhelm Blomgren och Stina Nordberg kommer också till Romateatern i
sommar. Ville kommer senast från musikalen Hair på Göteborgsoperan och Stina från
Göteborg. Ville stod redan som elvaåring på Romateaterns scen i Rickard den tredje.
– I år har vi en riktigt multibegåvad ensemble med både stora musikaliska förmågor så som Ville Blomgren, Malin Arvidsson och Stina Nordberg och ekvilibristiska komedienner och showmen som Olle Sarri, Kim Sulocki och Daniel Gustavsson. Det känns otroligt spännande. Det blir en varm säsong med mycket musik och
sång, hög konstnärlig kvalitet och allt det
som är Romateatern – sommarkväll, klosterruin, Shakespeare, vackra kostymer,
skratt, sång och vers.
Producent Frida Lindroth.
Premiär 27 juni på Romateatern
och spelas sen till 19 augusti
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