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Information från Svenska Teatern 8.4.2021 – fritt att publiceras  

Nu kan du se vad som händer på Svenska Teatern också 
hemma!  

Coronaåret har fått många att utnyttja nya digitala tjänster - även den 
finlandssvenska nationalscenens utbud är stort! Under hösten tog Svenska Teatern i 
bruk en ny digital plattform, webbsidan live.svenskateatern.fi. På sidan kan man 
följa med vad som händer på teatern. Denna webbsida erbjuder underhållande och 
intressant innehåll även då teatern är stängd.  

Man kan kanske fråga sig varför en teater behöver en ny digital plattform – teatern är väl ändå det 
levande mötets konst? Det är alldeles riktigt, men som coronaåret visat tar allt flera möten och 
samtal plats i digitala rum. Teatern har alltid funnits där människor samlats, och en digital 
teaterplattform är således en naturlig utveckling. Dessutom vill Svenska Teatern som den 
finlandssvenska nationalscenen även nå ut till dem som av någon anledning inte kan besöka vårt 
fina teaterhus.  

Coronaåret har alltså gett teatern en möjlighet att testa nya produktionssätt, och en del har redan 
burit frukt! Här ett axplock av vad vi nu kan erbjuda:  

Se succépjäsen Vi är bara mänskor!  
 
Joakim Groths bejublade epokdrama Vi är bara mänskor spelades under hösten in i på Svenska 
Teaterns Stora scen, i samarbete med Rundradion. Pjäsen sänds på YLE Femman söndagen 11.4 kl. 
21.15 och finns också på YLE Arenan. Pjäsen skildrar en familjs resa genom ett halvt århundrade, 
genom krig och fred, i Hamburg, Kotka, Stockholm och Helsingfors.     

Alma Pöysti i samtal med inspirerande gäster  

Coronaåret till trots har Svenska Teatern fortsatt med sina Scenmåndagar, denna gång i virtuellt 
format. På Scenmåndagar möts inspirerande gäster i samtal om aktuella fenomen. Under våren är 
skådespelaren Alma Pöysti, känd för bl.a. sina Tove Jansson-tolkningar på scen och vita duken, 
värd för samtalen. Alma medverkade även i en diskussion i höstas tillsammans skådespelaren och 
sångaren Emma Klingenberg och Nanette Forsström från Moomin Characters om Tove Jansson.  

Nästa sändning är på Facebook och live.svenskateatern.fi 12.4 kl 18 med titeln Brandfacklor, 
eldsjälar och föregångare - Scenmåndag i kulturaktivismens tecken. Kvällens gäster är Jasmine 
Kelekay, Karri “Paleface” Miettinen och Sunniva Drake. Alla Scenmåndagssamtal hittas på 
live.svenskateatern.fi 

Exklusiv intervju med Zacharias Topelius och humoristisk dans  

Svenska Teatern har också producerat en massa annat smått och gott för sina digitala kanaler. Till 
teaterns 160 års jubileum spelades en intervju in med skådespelaren Riko Eklundh och teaterns 
medgrundare Zacharias Topelius (i skådespelaren Simon Hägers gestalt). Skådespelaren och 
dansaren Dennis Nylund (som tack vare TV-programmet Putous blivit Folke Rundqvist med hela 
folket) dansar loss på teaterns Stora scen i det humoristiska dansnumret Eine kleine WHATmusik.  

https://live.svenskateatern.fi/
https://www.facebook.com/events/736517300565486/
https://live.svenskateatern.fi/
https://live.svenskateatern.fi/
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Extramaterial om pjäser och sagor för de minsta  

Sidan ger även en djupare inblick i pjäserna teatern sätter upp. Under hösten gjordes en 
pjäsintroduktionsvideo om föreställningen Några av oss. Pjäsen baserar sig på den sanna 
berättelsen om Petr Ginz, som 14 år gammal skickades till koncentrationslägret Theresienstadt och 
grundade en tidning tillsammans med jämnåriga kamrater. I videon berättar skådespelaren Cecilia 
Paul mera om pjäsens bakgrund.  

Under kategorin Barn och unga berättar publikarbetare Juulia Salonen sagor riktade till de minsta!  

Inblickar i teaterns historia  

Under kategorin Bakom kulisserna delar Simon Häger och Riko Eklundh även med sig av sin 
omfattande kunskap om teaterhusets historia. I en video berättar Riko om de många detaljerna i 
Stora salongen och Simon berättar i en tredelad serie om några av teaterns många konstskatter 
som han restaurerat.  

På live.svenskateatern.fi finns också ett litet arkiv med material från gamla produktioner som 
många ännu minns med värme. I arkivet kan man t.ex. känna av hur stämningen var på 
premiärkvällen av Kristina från Duvemåla och se trailern från föreställningar såsom Mannerheim 
och Fanny och Alexander.  

Vill du veta mera?  

Utbudet på sidan utökas regelbundet, om du vill hålla dig uppdaterad kan du följa Svenska Teatern 
på sociala medier eller prenumerera på teaterns nyhetsbrev via vår hemsida.  

 

För pressfrågningar kontakta teaterns informatör David Lindström  

press@svenskateatern.fi  

+358 50 5699207  
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https://live.svenskateatern.fi/
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