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Odenteatern ”Svarte Petter en komedi av
Henning Mankell”
Odenteatern presenterar ”Svarte Petter”, en spännande komedi om girighet
och dubbelmoral av den prisbelönte författaren och dramatikern Henning
Mankell.
Tvåbarnsmamman Anna lever under knapphetens kalla stjärna vad gäller
pengar, arbete och vardagsproblem. En miljonvinst på lotto ställer allt på
ända och förändrar situationen drastiskt.
Reaktionerna från omgivningen, framförallt från barnen och den före detta
maken, är häpnadsväckande. Girighet och dubbelmoral låter inte vänta på sig
och plötsligt vill alla tjäna mest utan att tänka på andra.
Henning Mankell är en av världens bäst säljande författare. Hans böcker har
sålts i mer än 30 miljoner exemplar och översatts till över 40 språk. Många av
hans verk har filmatiserats för både tv och film, och hans pjäser sätts upp i
stora delar av världen.
I regi av Klas Ahlstedt
I rollerna ser vi:
Anna…………Tess Paulsen
Carola…………Erica Lernehav
Stefan…………Jesper Sjölander
Tomas…………Lars Franson
Hugo…………Klas Ahlstedt
PREMIÄR 25:e Februari

Spelas sedan: 26/2, 27/2, 4/3, 5/3, 6/3, 11/3, 13/3, 18/3, 19/3, 20/3, 25/3,
26/3, 27/3, 1/4, 2/4, 3/4, 29/4, 8/5, 14/5, 20/5, 21/5 & 29/5.
Fredagar kl. 19,30, Lördagar kl. 18,00 & Söndagar kl. 16,00.
Biljettpris 250 kr (Pensionär 200 kr)
Odenteatern:
Stockholms enda repertoarteater som drivs helt utan bidrag av skådespelaren
Klas Ahlstedt.
Odenteatern vill vara en teater för alla, med en bred och varierande repertoar
som passar många målgrupper.
För mer information, intervjuer, förhandsreportage samt pressbiljetter
kontakta oss på Odenteatern, info@odenteatern.se 08-32 60 90
Adress och biljettbokning:
Västmannagatan 56, 113 25 Stockholm. www.odenteatern.se 08-32 60 90
alt. www.ticnet.se 077-170 70 70

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid
Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta
mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är
det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika
villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.
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