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I VÅR FÅR MAN SE RUMPNISSAR, LILL-BABS, JORMA UOTINEN, FAR OCH SON I ETT 
NYSKRIVET FINLANDSSVENSKT DRAMA, OCH KAJ PÅ ÅBO SVENSKA TEATERS SCENER 

 
Hela fjolåret firades Åbo Svenska Teater, Finlands äldsta teaterhus, 175-årsjubileum, vilket 
uppmärksammades på olika sätt under året. Publiksiffrorna under jubileumsåret uppgick till ca 
47 500 besökare, med jubileumsmusikalen Jesus Christ Superstar som den största 
publikmagneten. 
I vår sätter vi upp en älskad klassiker, Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter på Stora scenen, 
medan vi spelar ett nyskrivet finlandssvenskt drama av åbobördige Tomas Jansson, Batman bor 
inte här längre, på Studioscenen och på turné. På turné kan man även se både höstens succé 
Paddling för nybörjare och pjäsen Einar, som kommer att spelas bl.a. på äldreboenden och 
servicehem. Dessutom gästas teaterns olika scener av en uppsjö olika artister, av vilka speciellt 
KAJ, Jorma Uotinen och Lill-Babs kan nämnas.  
 
Ronja Rövardotter, säsongens första premiär 29.1 
Mattis och Borka med sina respektive rövarband är varandras rivaler. Ronja, som är dotter till 
Mattis, blir i hemlighet vän med jämngamla Birk, som är son till Borka. Tillsammans gör de uppror 
mot sina familjer och rymmer hemifrån ut till en grotta i skogen. Till slut lyckas de förmå sina fäder 
att förena de båda rövarbanden. 
Astrid Lindgrens berättelse skildrar unga människors upptäckarglädje och klarsynta revolt mot 
världens orättvisor och vuxnas trångsynthet. Den bjuder på ett ovanligt porträtt av en både ömsint, 
patriarkal och mjuk pappa och ett uppfriskande könsrollsöverskridande porträtt av en teknisk, 
handlingskraftig och rolig dotter. 
Åbo Svenska Teaters version av Ronja Rövardotter regisseras av Fiikka Forsman. Hon har 
tidigare gjort två Ronja-uppsättningar på finska och om att nu arbeta med Ronja på 
originalspråket, säger Fiikka så här:  
 
 - Att få arbeta med originalspråket är det finaste! Jag njuter otroligt av Lindgren och hela  
 grejen med att få testa hennes språk på scen och HÖRA det. Vi har också försökt, och  
 förhoppningsvis lyckats, hitta en balans i föreställningen mellan finlandssvenskan och  
 rikssvenskan, eller kanske ska man kalla språket ”Lindgrenska”. 

 
Scenografin planeras av Taneli Pyysalo och dräkterna av Marjo Haapasalo. För det musikaliska 
arrangemanget står Riddo Ridberg. 
 
Som Ronja ser vi Julia Korander, som Birk Markus Riuttu, och i de övriga rollerna ÅSTs egen 
ensemble samt gäster. Föreställningen kryddas av Konstakademins cirkusstuderande, vilka med 
hjälp av små cyrringar, luftakrobatik med tyg, rola bola-balansbräda, eldpinnar, eldpoi och 
jongleringskäglor gestaltar både Borkarövare, fogdeknektar, vildvittror, underjordiska, grådvärgar, 
rumpnissar, hästen Lia samt skogens rävar. 
 
Teaterfostran är viktigt för oss. Vi har till denna föreställning gjort ett sympatiskt, teaterpedagogiskt 
och familjevänligt programblad.  Vi erbjuder även publikarbete för att ge barnen en djupare 
teaterupplevelse. 
  



Batman bor inte här längre 
Batman bor inte här längre är en uppväxt- och familjehistoria om vänskap, om att hitta sitt liv, om 
att förhålla sig till familjehemligheter, och om frågan; när är det för sent att försonas? Finns det en 
stund när det redan är för sent att reda upp ouppklarade saker från ens barndom? För regi, 
scenografi och dräkter står Paul Olin och i rollerna ses Dick Holmström, Jussi Järvinen, Julia 
Korander, Monica Nyman och Jerry Wahlforss. Premiär på Studion den 26.3, även på turné. 
 
Einar 
Einar är en varm berättelse om en äldre man på ett servicehem. Han väntar på sin son, och under 
tiden går han igenom sitt liv. Einar har minnesproblem och försöker komma ihåg hur allt gick till. 
För om han tappar bort sina minnen, vem är han då? 
Einar turnérar i äldreboenden, på servicehem och på vårdinrättningar under våren. Premiär den 
14.4 på Studion. Regi och manus: Jukka Aaltonen. I rollerna: Bror Österlund och Daniela Franzell. 
 
Flame Jazz 
De populära jazzkvällarna på Tiljan fortsätter en gång i månaden under våren 2015. 
 
Den nya gudomliga komedin 
Teater Povre gästar Studioscenen med Den nya gudomliga komedin den 22.1 och 23.1 kl.19. 
 
V-day 
Välgörenhetsevenemanget V-day ordnas för sjätte gången i Åbo, i år med Åbo Svenska Teater 
som värd i samarbete med Åbo Stadsteater samt Linnanteatteri. På Stora scenen 14.2 kl.19. 
 
En kväll med Lill-Babs 
Den 21.2 kl.19 uppträder Sveriges egen Lill-Babs på Stora scenen med en intim föreställning med 
det bästa ur hennes 60-åriga karriär. 
 
Tisdagar på Tiljan 
Tisdagar på Tiljan återkommer två gånger under våren, den 3.3 med The Dick Show och den21.4 
med Sixten "Grottmannen" Lundbergs och Peik "Kopp" Stenbergs humoristiska show. 
 
Jorma Uotinen: Sous le ciel de Paris 
Dramakonserten med Jorma Uotinen och musiker tar oss under Paris himmel, från caféerna i St-
Germain till floden Seine. På Stora scenen den 12.3. 
 
KAJ 
Humorgruppen KAJ besöker äntligen Åbo! Showen "Pjasi på fääland fåot" kan ses på Stora 
scenen den 18.4 kl.14 och kl.18.  Båda föreställningarna blev utsålda på några dagar. 
 
Fira Valborgsmässoafton på teatern 
På Valborgsmässoafton bjuder vi på underhållning för hela familjen på Stora scenen kl.19.30. 
Från kl.21 kan den vuxna publiken fortsätta kvällen på Tiljan med The Late Wapp Show. 
 
Den Unga Scenen 
Åbo Svenska Teater står värd för projektet Den Unga Scenens nationella festival den 15-16.5. 
 
 
OBS! Biljetterna till Stormskärs Maja kommer till allmän försäljning den 24.2, mer info om 
produktionen kommer då. En öppen audition för statister ordnas den 1.3.  
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