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Lördag 26 januari Välkommen Petrus Magni Scen kl. 16.00 
 En pjäs av Allan Edwall. 
Vad händer med en familj när en okänd släkting plötsligt flyttar in? I pjäsen Välkommen händer just det. Sandra är en 
nyligen upptäckt kusin till syskonen Lydia och Sven-Artur. Till en början framstår de som givmilda men deras handlingar 
berättar något annat. När den enkla frågan ”var ska hon bo?” kommer på tal tycks de plötsligt inte ha en enda skrubb att 
avvara. 
Vad händer med människor när vi börjar se någon som en belastning istället för en individ? 
i samarbete med Aktiva  Kvinnor Vadstena 
 

Söndag 17 februari Sällskapsrummet Petrus Magni Scen 17.00. Premiär. 
I sällskapsrummet på ett vårdhem börjar den sista dagen i 97-åriga Sigrid Dunckers liv. Hon lämnas dock inte jordelivet 
obemärkt. I sällskapsrummet pågår en infekterad maktkamp mellan brukarna. En av de gamla planerar ett rymningsförsök 
och barnbarnet till en tredje försöker förgäves hitta sin farfar. Vid kaffet utbryter ett upplopp. Den prisbelönta engelska 
teatergruppen Inspector Sands belyser i denna komedi frågan om hur vi hanterar att bli allt äldre. Föreställningen är bearbetad 
till svenska förhållanden och de tre rollerna spelas av Malin Alm, Gloria Tapia och Erik Magnusson. 
 

Söndag 10 mars Ingripandet Petrus Magni Scen kl 17.00. Premiär. 
Ingripandet är en rapp dramakomedi och en hyllning till den innerliga vänskapen och dess många fallgropar.  
Vad händer när kärlek, livskriser och olika åsikter kommer emellan? Det som börjar som en vardaglig politisk 
diskussion utvecklar sig snart till något helt annat. Upprörda känslor får både gamla och nya motsättningar att 
komma upp till ytan. Innan de två bästa vännerna vet ordet av hänger hela deras relation på en skör tråd.  
Pjäsen är skriven av den engelska dramatikern Mike Bartlett och blev vid urpremiären i England 2014 mycket 
väl mottagen av både publik och recensenter.  
      

Söndag 14 april Fallfrukt Petrus Magni Scen kl 17.00 
Nyskriven drama om klass, missbruk och tillfrisknande. 
Det här är en berättelse om en kvinna som trots fosterhem, missbruk hemifrån och eget beroende har lyckats bli 
nykter, utbildat sig och arbetar vid universitet. Hur är det att leva i ett samhälle och inte riktigt känna sig som 
människa? Hur svårt är det att komma från en klass – och vilja till en annan – för att överleva? 
Om kvinnor och livet längst ner på botten. Omtillfrisknande, om att välja liv istället för undergång i en pjäs av 
och med Monica Wilderoth. 
 

Söndag 28 april Rocky Horror Show Teaterresa till Stora Teatern Linköping 
Avfärd från Vandrarhemmet på Skänningegatan  kl14.45. Föreställningen börjar kl 16.00. 
 
En parodisk, komisk och smått bisarr skräckmusikal inspirerad av kultförklarade skräckfilmer som Dracula och Frankenstein.  
Ett  ungt nyförlovat par får punka på bilen och söker hjälp i närmaste hus. Intet ont anande knackar de på hos den ökände och 
hemlighetsfulla professorn, tillika transvistiten Frank n Further. Porten öppnas av den krumryggade .betjänten Riff Raff och 
paret dras in i ett dekadent sjöslag med glimten i ögat och medryckande rockmusik. 
Rocky Horror Show är en musikal i glamrockens och  science fictiongenrens anda. Här samlas människor från alla 
samhällsskikt i ett charmigt utforskande av lusten, androgyniteten och det avvikande. 
Biljettpris: 600 kr, med scenpass 400 kr. Ungdom tom 25 år 300 kr. 
Biljetter bokas hos Barbro Wallgren 070-6228853. 
 
Förköp på Vadstena bibliotek tel.0143-15130 samt i biljettkassan vid föreställningen. 
 
Besök gärna vår hemsida http://vadstena.riksteatern.se där finns ytterligare information 
om föreställningarna och där kan du även köpa biljetter. 
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