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Nybroteatern tolkar H.C. Andersen i sommar
Nybroteatern har i sommar fått i uppdrag av Hyresgästföreningen att spela barnteater vid
Gula Grillen. Vi kommer att spela en föreställning med två av H.C. Andersens mest älskade
sagor, Prinsessan på ärten & Kejsarens nya kläder. Vi spelar den 12 och 26 juli ca 19.15 och
precis som alla aktiviteter vid Gula Grillen är det gratis och fritt för alla att komma och titta.
Föreställningen är en moderniserad musikalversion av de två klassiska sagorna.
Robin Sörbom har bearbetat manuset och gett Andersens klassiska sagor en ny kostym. Fyra
nyskrivna låtar är också med i föreställningen. Robin är också producent och gör även sin
debut som teater-regissör. *
I rollerna ser vi Nybroteatern-veteranerna Thea Lundgren som Drottningen och Lurifax, Patrik
Gräns som prinsen och kejsaren och Robin Sörbom som kungen och Lucifer. Nytillskottet
Caroline Ekström från Kalmar spelar prinsessan och kejsarens betjänt.
Robin, som älskar H.C. Andersens klassiska sagor har haft idén länge och är väldigt glad att vi
nu får chansen att tolka åtminstone två av dem i vår egen tappning.

Vi vore glada om ni ville skriva en rad om detta. Vi bifogar även ett par bilder ni gärna
får använda. Alla bilder är tagna av Rickard Johansson.

Vid frågor och vidare kontakt, kontakta ansvarig producent Robin Sörbom
robin.sorbom@nybroteatern.se / 0761842208
Varmt välkomna!

* Robin har tidigare varit med och regisserat revyn Lyckliga Gatan 2008 för MånskensTeatern och regisserade
2014 sin film Ingen natt och ingen dag. Detta är dock första gången han regisserar teater ensam.
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SNABBFAKTA
NYBROTEATERN bildades 2011 av Robin Sörbom. 2012 debuterade vi med revyn Meningen
med livet som spelades över påskhelgen på Tingby Gård i Smedby. Samma år gjorde vi
radioserien Välkommen till Slököping i programmet Amazing Music på Radio Nybro. Därefter
har vi fortsatt träffas, haft studiecirklar och gjort annat skoj men det var först i år vi återvände
med nästa scenproduktion. I mars i år spelade vi revyn Meningen med Nybro, denna gång i
biosalongen i Folkets hus i Nybro inför drygt 300 personer.
PRINSESSAN PÅ ÄRTEN & KEJSARENS NYA KLÄDER är en musikalpjäs av Robin Sörbom.
Den bygger på H.C. Andersens älskade sagor och det blir första gången vi spelar barnteater.
Fyra skådespelare medverkar och föreställningen innehåller fyra nyskrivna låtar av Robin
Sörbom
ROBIN SÖRBOM – Regi, produktion, manus, musik, skådespelare
Född i Nybro, idag bosatt i Alvesta. Började med teater som 13-åring och har bland annat
skrivit och producerat flera produktioner för Månskensteatern, skådespelat för
Triangelteatern och skrivit, producerat och skådespelat för Nybroteatern. Har även spelat in
tre skivor och producerat, skrivit och regisserat en novellfilm. Detta blir hans debut som
teater-regissör.
THEA LUNDGREN – Skådespelare
Veteran som varit med sedan startmötet 2011, musiker och sångerska utbildad på
Stage4You. Har även deltagit i scenproduktioner på Stage4You och spelat i samtliga
Nybroteaterns produktioner. Även aktiv som sångerska, trubadur och underhållare för alla
tillfällen och åldrar. Studerar till musiklärare på Linnéuniversitetet och sitter som ordförande i
Nybroteatern.
PATRIK GRÄNS – Skådespelare
Patrik kallades in inför första revyn och har varit med i samtliga produktioner sedan dess. Har
även spelat Vilhelm Moberg i Vissefjärda och var tidigara medlem i hårdrocksbandet Dark
Dreams från Kalmar som nyligen kom trea i musiktävlingen Livekarusellen. Just nu satsar
Patrik dock helhjärtat på teatern och sitter även med i föreningens styrelse.
CAROLINE EKSTRÖM – Skådespelare
Caroline är ett nytillskott i gänget som vi är väldigt glada att ha med. Född i Kalmar och
utbildades på Stage4You. Hon har ingen tidigare erfarenhet av teater men är sugen på att
testa sina vingar i teatervärlden. Jobbar som lärare i Kalmar och gör alltså sin teaterdebut i
sommarens produktion.
Föreställningen presenteras i samarbete med ABF Nybro
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