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Nyheter från teater och filmbranschen

Teaterpremiärer i Stockholm
Den 26januari 2008 hade musikalen Jekyll and Hyde premiär på China
Teatern i stockholm. Musikalen är regisserad av operaregissören Staffan
Aspegren. Aspegren säger "Det läskiga i föreställningen ligger i Hyde, men i
vår version gör vi honom inte till ett ludet monster med krökt rygg utan
tvärtom" Musikalen sattes upp för första gången för ca 10 år sedan i London
och har även satts upp i sverige tidigare. Men denna gång är den första
med 15 års gräns. I rollerna ser vi Mikael Samuelsson, Sarah Dawn Finer,
Myrra Malmberg och Samuel Fröhler. Tanken är att musikalen skall gå våren
och hösten 2008.Missa inte teater Magnolias pjäs "Annika Östberg, fånge
W18968 Deasy". En pjäs gjord och framförd av Marga Petterson.En
upplevelse där Marga framför Annika Östbergs ord med en intensiv och
underbar känsla. Lokalen, Scenen, på Pipersgatan i stockholm är perfekt för
pjäsen med sin karaktär som får tankarna att förflytta sig till fängelset i
Kalifornien där Annika sitter sedan mer än 26 år, inspärrad på livstid. Vi
hoppas att många går och ser denna dramatiska föreställning där Margas
röst framför Annikas budskap. En föreställning som andas en storslagen
dramatik. För biljetter 09-6686470. Webbsida:
http://web.com.se/teater.magnolia.Andra pjäser att se "Den tatuerade
Mamman" Mycket välspelad dramatik på Unga Dramaten med bland annat
Lo Kauppi, Josefin Isiamo och David Mjönes.Musikaler att se "Not a way to
treat a lady" på Boulevard Teatern, söder i stockholm.Att inte se "Rivierans
Guldgossar" Patetisk !!! Musikal som ni förmodligen inte behöver se "The
Producers på China i höst, är det inte lite sent och vilken cast sedan,
ISCH/Usch.Musikaler som kommer "Footlose" med Måns Zelmerlöv,Anna
Sahlin och Peter Johansson. Mamma Mia på Globen 13-31/8 och på
Scandinavium den 22/7 - 9/8. Nu på engelska.En musikal som har haft
premiär i stockholm nyligen är "The London Musikal". Kul men det håller
inte. Så här kan ni spara in era pengar och gå och se någort annat.
2008.Besök även www.musicalshop.se--Butiken för musikal freaks i
samarbete med That´s entertainment. Nu också med antikvariatdel,
mängder av böcker inom teater,film och scen.

Oscars Utdelningen 2008
Filmer med många nomineringar, Juno, There will be blodd,Försoning,
Charlie Wilsons War. Andra bra filmer ni skall se Familjen Savage, Control
och Lust Caution av Ang Lee.Filmer ni kan strunta i Arn,National
Treasure,Sweeney Todd och Asterix. Hyr en bra DVD istället. För biobiljetter
ZITA 08-232020 www.zita.se och Kvartersbion-Hornstullsstrand
3,Stockholm, 08-6691995.SF 08-562600, www.sf.se
Filmfestivaler och Galor
Det är nu snart dags för Oscars utdelningen 2008.Många Tv kanaler sänder,
kolla Tv tablåerna. I år många intressanta filmer. För info www.oscar.com,
den officella infosajten för galan. Inga nomineringar för sverige i år.Film att
se Fjärilen i glaskupan, 4 månader 3 veckor och 2 dagar,Lust Caution av
Ang Lee,Darling(Guldbaggevinnare)
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