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Drottningholms Slottsteater är ur ett 
internationellt perspektiv en unik byggnad. 
Det är den enda 1700-talsteater i världen 
som fortfarande använder originalscen-

maskineriet regelbundet. Vi spelar opera, dans
och teater och bjuder på familjeföreställningar,

konserter, visningar och evenemang, 
allt med avstamp i 1700-talet. 

Drottningholms Slottsteater är en nationell 
institution med uppdrag och anslag från 

regeringen. Teatern är en del av Världsarvet
Drottningholm, Sveriges första kulturobjekt 

på listan som anses vara av omistligt 
värde för mänskligheten.

Drottningholms Slottsteater, the Court Theatre at the World
Heritage property of  Drottningholm, opened in 1766. 

The theatre is the only 18th century theatre in the world
with its original stage machinery still in use. We host opera,

theatre, dance, family performances, concerts and guided
tours, always in a genuine period spirit.

Drottningholms Slottsteater is a national institution tasked
and funded by the Swedish government. The theatre is 

part of  the World Heritage Site the Royal Domain 
of  Drottningholm.

Stillebensfotografi | Still life photography: Ola Bergengren/Greger Ulf Nilson
Övriga fotografier | Other photography: Louise Berg

Översättning till engelska | Translation: Neil Betteridge



Kära publik

Välkomna till teaterns värld av inspirerande idéer, till det allvarsamma
och lekfulla, det utmanande och det sköna. Vi vill skapa upplevelser,
konstnärliga och intellektuella, som får oss att gemensamt njuta och
reflektera. Och teatern är alltid fylld av starka och mångfacetterade
berättelser som vill vi dela med er. 1700-talets musik, konst, arkitektur
och utopiska idévärldar är en aldrig sinande källa att ösa ur. Vår tids
komplexitet, dess snabba tempo, flyktiga flöden av kommunikation
skapar än större behov av gemensamma upplevelser, fysiskt, i samma
rum och i samma tid. En gemenskap som får rymma fria tankar,
speglingar och inspiration från upplysningstiden. Tiden då själva
ordet optimism föddes och tron på det mänskliga förnuftet växte 
sig stark.

Vi bjuder in till opera, teater, kunskapsfördjupande temavisningar,
Esprit!-föreläsningar, introduktioner och konserter – allt med avstamp
i 1700-talet!

Säsongens stora höjdpunkt, operan Ariodante av G F Händel, 
skapar vi tillsammans med säsongens Artist in Residence, mezzo-
sopranen Ann Hallenberg, som även sjunger titelrollen. Ian Page
leder Drottningholmsteaterns orkester och en internationell stjärn-
ensemble i regissören Nicola Raabs iscensättning.

I ett unikt och efterlängtat samarbete med Dramaten välkomnar vi
det talade ordet och skådespelarkonsten tillbaka till teaterhuset. I ett
nyskrivet drama om Beethoven kommer skådespelarna Johan Rabaeus
och Andreas T Olsson tillsammans med musiker ur vår orkester att
bjuda in till spännande septemberkvällar.

Missa inte vår ljuvliga barnföreställning Kungliga Förvandlings-
akademien som kommer tillbaka efter förra årets fina framgångar.

Tag båten ut, njut en stund i parken, gå med på en visning och
lyssna till en introduktion i Déjeunersalongen Bar där det serveras
goda drycker, något lätt att äta och njut av teatern!

Varmt välkomna till världens vackraste världsarv.

Sofi Lerström
Teaterchef





Dear audience

Welcome to the theatrical world of  inspirational ideas, to the serious and the play-
ful, to the challenging and the delightful. We aspire to create experiences, artistic
and intellectual, that arouse collective pleasure and reflection. Our theatre is 
always full of  powerful, multifaceted stories that we want to share with you. 
The music, art, architecture and utopian philosophies of  the 18th century are an
inexhaustible source to mine. The modern world’s complexity, its rapid pace and
transitory information flows create an even greater need for shared experiences,
physical ones, in the same space and at the same time – a collectiveness that 
embraces the independent thought, mirroring and inspiration of  the Enlightenment.
A time when the word optimism was born and faith in human reason grew strong.

We offer opera, drama, edifying thematic tours, Esprit! lectures, introductions
and concerts – all steeped in the spirit of  the 1700s.

The great highlight of  the season, G F Handel’s opera Ariodante, is a joint
creation with the season’s Artist in Residence, mezzo-soprano Ann Hallenberg,
who also sings the title role. Ian Page leads the Drottningholm Theatre Orchestra
and an international stellar ensemble in director Nicola Raab’s staging.

In a unique and longed-for collaboration with the Royal Dramatic Theatre, 
we welcome the spoken word and thespian arts back to the theatre. An exciting new
drama about Beethoven will premiere this September, with actors Johan Rabaeus
and Andreas T Olsson accompanied by musicians from the Drottningholm 
Theatre Orchestra.

Don’t miss our delightful children’s show The Royal Academy of  Trans-
formation, which will be returning after last year’s resounding success.

Take the boat out, enjoy a stroll in the park, attend a tour and listen to an 
introduction in the Déjeuner Salon Bar with its choice selection of  drinks and
snacks, and revel in our theatre!

Welcome to the world’s most charming World Heritage Site.

Sofi Lerström
Artistic and Managing Director



Ariodante
3 – 17 augusti | August



Ariodante
Opera i tre akter | in three acts
Ariodante är en av Händels mest spelade operor, ett verk med under-
skön barockmusik och en handling på liv och död. Operan utspelar
sig i ett medeltida Skottland där Ariodante är förälskad i prinsessan
Ginevra som oskyldigt anklagas för otrohet. Det är kärlek, förveck-
lingar, svek och hämnd genom tre akter innan de två älskande till slut
får varandra. Operan uruppfördes 1735 på Covent Garden och spela-
des för första gången i Sverige 1964 på Drottningholmsteatern.

Ariodante is one of  Handel’s most frequently performed operas. It is a work of  
sublime Baroque music with a plot centred on life and death. The drama is set in
mediaeval Scotland, where Ariodante is in love with the princess Ginevra, who is
wrongly accused of  infidelity. The lovers must hold out through three acts of  love,
entanglement, betrayal and revenge before they can finally fall into each other’s
arms. The opera was first performed in 1735 at Covent Garden, and had its
Sweden premiere in 1964 at this very theatre.

Dirigent | Conductor                           Ian Page
Regi | Director                                    Nicola Raab
Koreografi | Choreographer                 Caroline Finn
Ljus och scenografi 
| Light and set design                            Linus Fellbom
Kostym | Costumes                             Gesine Völlm
Mask och peruk 
| Wigs and make-up                             Sofia Ranow

I rollerna | Cast                                 Johannes Weisser, Roberta Mameli,
                                                         Francesca Aspromonte, 
                                                             Ann Hallenberg, Martin Vanberg,
                                                         Christophe Dumaux

Dansare | Dancers
Drottningholmsteaterns orkester | The Drottningholm Theatre Orchestra

Med stöd av Drottningholmsteaterns Vänner ur Stiftelsen Henrik
Nordmarks fond | With support from the Friends of  Drottningholms 
Slottsteater via the Henrik Nordmark Foundation
Med stöd av | With support from Barbro Osher Pro Suecia Foundation

På italienska, textas till svenska | In Italian with Swedish surtitles. 
English synopsis in the programme booklet.
Ca 4 timmar inkl två pauser | Approx. 4 hours incl two intermissions

Biljetter | Tickets SEK 300, 550, 900, 1 200, 1 500 kr

Operaintroduktion före varje föreställning. Läs mer under Esprit! |
Pre-performance talk prior to the performance. Read more under Esprit!



Dövheten
5 – 15 september



Dövheten | The Deafness
Pjäs i fem akter av | Play in five acts by Niklas Rådström. 
Urpremiär | World première

Det är kvällen den 23 maj 1824. Nionde symfonin har just framförts
offentligt för andra gången. Premiären var en succé, men nu var 
salongen halvfull och mottagandet ljummet. Beethoven är rasande.
Hemma väntar den älskade brorsonen Karl, som Beethoven velat
göra till sin son, redo att ta emot det kränkta geniet.

Dövheten är en både gripande och rolig pjäs om absolut gehör,
känslomässig dövhet och skapande i samspel med både levande och döda.

Johan Rabaeus spelar Beethoven och Andreas T Olsson hans brorson.

It is the evening of  23 May 1824. The Ninth Symphony has just had its second
public performance. The premiere was a hit, but this time the auditorium was
half-full and the reception lukewarm. Beethoven is livid. Back at home, his 
beloved nephew Karl, whom Beethoven has wanted to adopt as his own son, 
is waiting ready to receive the offended genius. 

The Deafness is a gripping comedy about total pitch, emotional deafness and
creation and their interaction with the living and the dead.

Johan Rabaeus plays Beethoven and Andreas T Olsson his nephew.

Stråkkvartett ur Drottningholmsteaterns orkester | String quartet from
the Drottningholms Theatre Orchestra

En samproduktion med Dramaten 
A co-production with The Royal Dramatic Theatre

På svenska, textas till engelska | In Swedish with English surtitles
Ca 2 timmar och 30 minuter inklusive en paus 
| Approx 2 hours, 30 minutes incl intermisission

Biljetter | Tickets SEK 370, 450, 550 kr, under 26: 150 kr

Introduktion före varje föreställning. Läs mer under Esprit! 
| Pre-performance talk prior to the performance. Read more under Esprit!

Direktbuss Nybroplan-Drottningholm kl 14.00 resp 17.30, 
åter ca 15 minuter efter avslutad föreställning | Bus from Stockholm city
14.00/17.30, and back 15 minutes after the performance
Båt från Klara Mälarstrand, flera turer dagligen | Boat trip from 
City Hall, several tours daily stromma.se



Esprit! 



Esprit! erbjuder underhållande och kunskapsfördjupande evenemang i
nya format. Vi står starka i vår tradition och historia men riktar sam-
tidigt blicken mot framtiden och omvärlden. De samtida konstarterna
möter det starka kulturarvet där nya och oväntade uttryck uppstår.

Esprit! is a new form of  event that is as entertaining as it is enlightening. While
we stand firm in our tradition and history, we look ahead to the future and beyond
to the outside world, in the belief  that contemporary arts must be free to encounter
the deep cultural heritage to give birth to new, surprising forms of  expression.

Kungliga Förvandlingsakademien 
| The Royal Academy of Transformation
En musikalisk familjeföreställning i två korta akter som försöker reda
ut vad förvandling är. Här kan vem som helst när som helst bli något
helt annat. Möt Sekreteraren, Trädet och Kristallkronan i ett drama
som inspirerats av Ovidius Metamorfoser. Texten ger plats åt fantasin
till toner av 1700-talet i magisk miljö. Vi börjar i Déjeunersalongen
och tar oss sedan vidare in i teatersalongen… Från 4 år. 

A performance in two short acts for our youngest audiences (from 4 years old). The
little ensemble, two musicians and actors have all changed, or dreamt of  changing
from something to something else. From a person to a tree, for example. Or from a
dust-ball to a cloud. In Swedish but with lots of  music in a magic venue.

Koncept, manus och regi 
| Concept, script and director                  Tuvalisa Rangström
Musikaliskt koncept|Musical concept    Maria Lindal
I rollerna | Cast                                 Julia Dufvenius, skådespelare
                                                         Mikael Augustsson, musiker
                                                         Jonas Dominique, musiker

24 maj kl 13.00, 25 maj kl 12.00 och kl 14.00, 26 maj kl 12.00 och kl 14.00, 
31 maj kl 13.00, 1 juni kl 12.00 och kl 14.00, 2 juni kl 12.00 och kl 14.00 
Biljetter | Tickets SEK 100 kr

Med stöd av Jacob Wallenbergs Stiftelse | With support from Jacob 
Wallenberg Foundation
Med stöd av Stiftelsen Infinity | With support from Infinity Foundation





Säsongsinvigning och Nationaldagsfirande 
| Grand opening and National Day
Nationaldagen 6 juni bjuder vi på en dag fylld av sång och musik.
Roliga aktiviteter för barn och vuxna i teaterhuset och på Teaterplan.
Följ våra kunniga guider genom teatern och möt nyinflyttade sång-
are, skådespelare och musiker. Möt skådespelarna Andreas T Olsson
och Johan Rabaeus tillsammans med stråkkvartett ur Drottninghoms-
teaterns orkester, sopranen Tessan-Maria Lehmussaari och skåde-
spelaren Jan Ärfström.

We invite you to a day of  song and music with fun and activities for children and
adults in the theatre itself  and on the courtyard outside. Join our guides through the
theatre and meet newly installed singers, actors and musicians.

6 juni kl 11.00–16.00 | 6 June 11.00–16.00
I samarbete med Öar utan gränser/Ekerö kommun, Drottningholms slottsförvaltning
Med stöd av Stiftelsen Infinity

Introduktioner | Pre-performance talks
ARIODANTE
3 augusti kl 18.30 Inför Ariodante. Regissören Nicola Raab om kvällens
föreställning. Director Nicola Raab on tonight’s performance. In English.
5 augusti kl 18.30 Om Händel, The Foundling Hospital i London och
Roman. Musikkritikern och kulturskribenten Camilla Lundberg.
7 augusti kl 18.30 Om barockoperans könsrollsanarki. Musikkritikern
och kulturskribenten Camilla Lundberg.
9 augusti kl 18.30 Inför Ariodante. Dirigenten Ian Page om kvällens
föreställning. Conductor Ian Page on tonight’s performance. In English.
11 augusti kl 15.00 Inför Ariodante. Dramaturgen Tuvalisa Rangström
om kvällens föreställning.
13 augusti kl 18.30 Inför Ariodante. Dramaturgen Tuvalisa Rangström
om kvällens föreställning.
15 augusti kl 18.30 Inför Ariodante. Dramaturgen Tuvalisa Rangström
om kvällens föreställning.
17 augusti kl 15.00 Inför Ariodante. Dirigenten Ian Page om kvällens
föreställning. Conductor Ian Page on tonight’s performance. In English.

DÖVHETEN
14 september kl 15.00 Den radikale Beethoven. Författaren Göran
Greider om Beethoven och revolution genom konst och musik. 
15 september kl 15.00 Skådespelarna på Drottningholm 1753‒1854. 
Fil dr i teatervetenskap och fd museichef  vid Drottningholms teater-
museum Inga Lewenhaupt om gamla talteatertraditioner.

Fri entré | Admission free Fler datum på dtm.se | More on dtm.se



Visningar



Våra teaterguider berättar med liv och lust
om teaterlivets hemligheter och teatermaski-
neriets finesser. Teaterns ljudeffekter – åsk-
lådan och vindmaskinen – demonstreras och
om en repetition pågår får man istället upp-
leva en operaaria eller en känd orkestersats.
En visning ger en upplevelse av 1700-talet
och en förståelse för vårt levande kulturarv.
Som komplement till visningen finns en kort
film som visar hur teaterns scenmaskineri
fungerar.

Follow our multi-lingual guides on a 30-minute tour
of  the theatre that will give you an idea of  what life
was like in the 18th century theatre and a deeper 
understanding of  our living cultural heritage. In addition
to the tour you are welcome to the Theatre Shop to
watch a short film on our unique stage machinery.

Ordinarie visningar ges dagligen 
april–oktober, lördag och söndag i mars 
och november–15 december med visning
varje halvtimme, på olika språk. Vi tar 
emot gruppbokningar hela året. 

The theatre is open for guided tours daily from April
to October, and on weekends in March, November
and up to 15 December. Guided tours in English
every hour on the hour; in French and German in
peak season. Group bookings are available all year
around. Tel. +46 8 759 04 06 or
guide@dtm.se

Biljetter i Teaterboden, vissa turer och tema-
visningarna även online på dtm.se. Det finns
en Världsarvsbiljett som gäller för teatern,
slottet och Kina slott och en Kombinations-
biljett för teatern/slottet (vår och höst). Båda
köps på plats. En kombinationsbiljett för 
båtresa/teatern/slottet/Kina slott finns på
stromma.se.

Tickets are available in the Theatre Shop and the
theme tours also online at dtm.se. A World Heritage
ticket includes a tour of  the theatre, the palace and 
the Chinese pavilion. A Combination ticket includes 

a tour of  the theatre and the palace, spring and 
autumn. You can also purchase a combined boat/tour
ticket, which includes a boat trip from Stockholm and
a tour of  the theatre, the palace and the Chinese 
pavilion. Available from stromma.se. 

Innan kvällsföreställningarna startar en för-
djupad visning av teatern kl 16.30. Den är 
ca 45 minuter lång, på svenska eller engelska,
och bokas i samband med biljettköp eller i
Teaterboden.

A 45-minute guided tour starts at 16.30 before 
each evening performance. In English. Book when
purchasing your performance tickets or separately in
the Theatre Shop.

Teatern ingår i ett europeiskt nätverk av 
historiska teatrar. Följ gärna den Nordiska
rutten, som sammanbinder historiska teatrar
i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 
Läs mer på erht.eu

The European Route of  Historic Theatres connects
120 of  the most interesting and best preserved theatre
buildings in Europe along a cultural tourism route.
The theatres form a very special part of  our common
European heritage. Find out more at erht.eu



Temavisningar | Theme Tours
Följ med på våra spännande temavisningar!
Du får möjlighet att uppleva och lära dig
mer om olika aspekter av den världsunika
teatern. Våra erfarna guider tar dig med på
en resa genom tid och rum. Du kan upp -
täcka tapetskatterna i logerna bakom scenen,
utforska kopplingarna mellan Ingmar Berg -
mans Trollflöjten och Drottningholmsteatern
eller lära dig allt om teaterlivet på Gustav
III:s tid.
Biljetter på dtm.se eller i Teaterboden. 
Alla visningar går att boka valfri dag för en
grupp. Kontakt och bokning: 08-759 04 06
eller guide@dtm.se
Join a theme tour to learn interesting facts about the
theatre. Some of  the theme tours are in English, see
below. Tickets can be purchased online at dtm.se or
in the Theatre Shop. Group bookings are available 
on request; please write to guide@dtm.se

Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen
En visning om Lovisa Ulrikas liv på 
Drottningholm. Följ med genom Lovisa 
Ulrikas egen teater och hör om hovlivet
under Frihetstidens Sverige och hur vår
preussiska drottning skulle komma att 
påverka det svenska kulturlivet.

27 april kl 14.00, 12 maj kl 14.00, 18 maj kl 14.00,
8 juni kl 14.00, 1 september kl 14.00, 
28 september kl 14.00, 12 oktober kl 14.00
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr

Gustav III – Teaterkungen
Gustav III använde teater för annat än bara
underhållning. Politik, propaganda och historie-
berättande var intressant för regenten. En
visning som sätter 1700-talet och den gustavi-
anska tiden i relation till vår egen samtid.

20 oktober kl 13.00, 10 november kl 13.00, 
24 november kl 13.00 
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr

Tapeter!
Ingenstans i Sverige finns så många bevarade
tapeter från 1700-talet som på Drottning-
holms Slottsteater, de flesta i logerna bakom
scenen. Vår guide berättar om tekniken, 
tapetmakarna och hur tapeterna rengjorts
och konserverats.

10 augusti kl 14.00, 22 september kl 14.00, 
13 oktober kl 13.00, 16 november kl 13.00
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr, 

Spectakel i boskén
Under 1700-talet förvandlades Drottning-
holmsparken sommartid till en enda stor 
teater- och festsal, där det bjöds på allsköns
underhållning av de mest spektakulära slag,
för hovet och allmänheten. Utomhusvisning,
vi promenerar genom hela parken. Kläder
efter väder. Samling på Teaterplan framför
teatern. Visningen är 2,5 timmar lång 
inklusive kaffepaus.

26 maj kl 13.00, 30 juni kl 13.00, 7 juli kl 13.00, 
28 juli kl 13.00, 10 augusti kl 13.00, 
17 augusti kl 13.00, 25 augusti kl 13.00 
Biljetter 250 kr, studerande 150 kr 
inkl kaffe med dopp



Bergman och Trollflöjten | Bergman and
The Magic Flute
Ingmar Bergmans världsberömda filmatisering
av Trollflöjten utspelar sig på Drottningholms-
teatern, men spelades in i en skalenlig modell.
Teatervetaren Péter Balás tar oss med på en
visning och berättar om det spännande film-
projektets koppling till Drottningholmsteatern.
Visningen ges på svenska eller engelska.
Ingmar Bergman’s film version of  the famous Mozart
opera was set in a mock-up of  the Drottningholm 
theatre. Join theatre historian Péter Balás on a guided
tour and learn more about this fascinating film project.

23 juni kl 12.30, 30 juni kl 12.30, 13 juli kl 12.30, 
18 augusti kl 12.30, 29 september kl 12.30, 
19 oktober kl 14.00
In English 23 June at 15.00, 30 June at 15.00, 
13 July at 15.00, 18 August at 15.00, 
29 September at 15.00
Biljetter | Tickets 150 kr, studerande
| students 100 kr

Rendezvous 
– the History of Love and Passion
Från rokokoserenader, förlovningar och
kungliga bröllop till ménage à trois, homo-
sexualitet, sjömän och prostituerade på 1700-
talet. Visningen ges på engelska men är lätt
att följa. Vi går en hel del i trappor, i hela huset.
From rococo serenades, engagements and royal 
weddings to the secret intrigues of  the incognito boxes.
This special guided tour of  the court theatre also
looks at homosexuality, sailors and prostitution in the
18th century. This is a full tour of  the theatre and
involves climbing steps and staircases. In English.

In English 28 July at 15.00, 
31 July at 15.00, 2 August at 15.00
Biljetter | Tickets SEK 150 kr, studerande | 
students 100 kr

Bakom kulisserna | Backstage tour
Vi firar European Historic Theatres Day
med en exklusiv visning av teatern då vi
också tar oss bakom scenen och ner i det

unika scenmaskineriet. 25 oktober vill vi upp-
märksamma alla historiska teatrar runt om i
Europa och visa vårt rika, gemensamma kul-
turarv i vackra teaterhus. Dagen är initierad
av PERSPECTIV – Association of  Historic
Theatres in Europe.
We celebrate the European Historic Theatres Day
with an exclusive guided tour of  the theatre, including
the backstage area and its unique stage machinery.
On 25 October historic theatres across Europe invite
you to discover how the history is mirrored in these
wonderful buildings. The day is inaugurated by
PERSPECTIV – the Association of  Historic 
Theatres in Europe.

25 oktober | October at 11.00 (In English), 
kl 13.00 (på svenska)
Biljetter | Tickets SEK 150 kr, studerande
| students 100 kr

Jul med Gustav III  
En intressant visning om julfirandet på 1700-
talet! Vi får veta vad man åt, hur man höll
sig varm, hur många ljus som gick åt och hur
de kungliga spelade teater under julhelgen.
Följ med in i den julpyntade teatern! Missa
inte den traditionella julmarknaden på
Drottningholm 7‒8 december, då ges 
visningen även på engelska.

30 november kl 13.00, 1 december kl 13.00, 
7 december kl 13.00, 8 december kl 13.00,
14 december kl 13.00, 15 december kl 13.00
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr

Möten med minnen
En visning anpassad för personer med 
demenssjukdom, som också passar en grupp
som vill se teatern i lugnare takt med möjlig-
het till samtal under visningen. Vi pratar om
teaterliv på 1700-talet, om kostymer och kungar,
musik och hovliv. Under höst och vår kommer
våra guider gärna och berättar om teatern
på äldreboenden i Stockholmsområdet.

Visning  1 000 kr, besök på boende  1 500 kr



April, april, teatern kan lura 
dig vart den vill!
Familjevisning! Följ med på en spännande
upptäcktsfärd bakom kulisserna där vi av-
slöjar teaterns trick och hemligheter – mat,
svärd, ett böljande hav, djur, instrument, 
eldsprutande drakar och stora näsor – allt 
är på låtsas. Kombinera med Påsklovspyssel 
i Jaktpaviljongen intill teatern 13‒21 april 
kl 11.00‒15.00. Material à 40 kr köps på
plats. Vi har tyvärr inte utrymme för för-
täring av medhavd matsäck.

31 mars kl 13.00, 7 april kl 13.00, 28 april kl 13.00
Påsklov 13–21 april kl 11.30 och 13.30
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för medföljande
vuxen

I Gustavs fotspår | Follow in Prince 
Gustav’s footsteps
En guidad tur av den magiska teatern där du
får klä dig i 1700-talskostym, lära känna Gustav
III som barn och skapa åska och vind på 
teatervis. Från 5 år.
A guided tour for children (from age 5) that starts

with some dressing up in 18th century costumes!

Mainly in Swedish, but as a parent you may 

translate with the multi-lingual guide.

4 maj kl 13.00, 9 juni kl 13.00, 15 juni kl 13.00, 
18 augusti kl 13.00
Biljetter | Tickets SEK 50 kr för barn | children,
100 kr för medföljande vuxen | adults

Den trettiotredje pärlan
Boken Den trettiotredje pärlan utspelar sig
på Drottningholms Slottsteater dit lilla Elin
har följt med sin mamma operasångerskan.
Plötsligt befinner hon sig i 1700-talet. Följ
med på en sagovisning och se miljön där
handlingen utspelar sig. Från 4 år.

18 maj kl 13.00, 16 juni kl 12.00, 29 juni kl 12.00, 
8 september kl 12.00, 29 september kl 12.00, 
6 oktober kl 12.00, 20 oktober kl 12.00,
17 november kl 12.00

Biljetter 70 kr för barn, 100 kr för medföljande
vuxen

Teaterspöken och scengastar | Theatre
Ghosts and Stage Spooks
En dramatiserad visning av teatern. Vi letar
efter gråtande, sjungande och dansande 
spöken tillsammans med den Auktoriserade
Spökjägaren i den mörka teatern. Ju senare
på dagen du kommer, desto läskigare blir
jakten…
Theatre ghosts and stage spooks – a spine chilling

dramatised tour! We hunt for ghosts from the past.

The tours are in Swedish, but there’ll be thrills and

chills no matter what language you speak, as we move

backstage into the darkness of  the theatre…

Höstlov | Halloween fun 27 oktober–3 november
Kl 11.00 för de mindre barnen, ages 4–6 år
Kl 13.00 för större barn, ages7–11 år
Kl 15.00 för de allra modigaste, från 12 år | ages
12 and up
Biljetter | Tickets SEK 80 kr för barn | children, 
120 kr för medföljande vuxen | adults

Barn & Unga
| For the whole family



Kl 11.00-15.00 Höstlovspyssel i Jaktpaviljongen
intill teatern. Material à 40 kr köps på plats. Vi har
tyvärr inte utrymme för förtäring av medhavd
matsäck.
Kl 13.00 Spöksånger med Madame Pia

Jul med prins Gustav
En musikalisk visning för barn. Hur firade man
jul på 1700-talet? Julsånger och många andra
traditioner lever kvar än idag. Men hur var det
egentligen med julklapparna...? 5‒12 år.

30 november kl 12.00 och 14.30, 1 december  kl 12.00
och 14.30, 7 december kl 12.00 och 14.30, 
8 december kl 12.00 och 14.30, 14 december 
kl 12.00 och 14.30, 15 december kl 12.00 och 14.30
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för medföljande vuxen

För skolor
Boka en visning för en skolklass! En visning
av teatern är intressant för elever i olika åldrar
och med olika inriktning, från förskola till
undervisningsämnen som svenska, historia,

drama, musik, teknik, design och bild. Teatern
är även spännande för t ex SFI-elever och
vuxenstuderande. Alla visningar anpassas
efter elevernas ålder och ämnesinriktning.
Teaterns guider är högskoleutbildade inom
teater, konst, historia, musik och litteratur
och erbjuder även visningar på lätt svenska,
engelska, franska eller tyska om eleverna vill
ha en språkövning. Boka skolvisning hela året!
Book a school visit all year round in Swedish, 

English, French or German.

Kontakt | Contact: guide@dtm.se

Esprit! Kungliga Förvandlingsakademien | 
En teaterföreställning för vår yngsta publik
som även går att boka för förskolegrupper
och upp till årskurs 3. 
24 maj och 31 maj kl 13.00, 
även helgföreställningar. •
Läs mer om föreställningen under Esprit! 

och boka biljetter för förskola eller skola 
till skolpris via biljett@dtm.se

Stöd ett unikt världsarv! Som medlem får du bl a
• förköpa biljetter till teaterns föreställningar 
• delta i utlottning av biljetter till förberedande genrep  
• unika kulturevenemang under hela året opera- och kulturresor i 
   Sverige och utomlands 
•  fri entré till ordinarie visningar av teatern
•  20% rabatt i Teaterboden

Köp medlemskap på www.drottningholmsteaternsvanner.se 
eller i Teaterboden

Welcome to the Friends!

As a Friend you support this unique theatre and will enjoy several benefits, e.g. 

•  priority booking of  tickets participation in the draw for dress rehearsal tickets 
•  free entry to regular guided tours of  the theatre

•  20% discount in the Theatre Shop 

For subscription contact the Secretary’s office at dtv@drottningholmsteaternsvanner.se 

Membership can also be purchased in the Theatre Shop.

Drottningholmsteaterns Vänner 



Biljetter | Tickets
Biljetter till föreställningar och temavisningar
säljs på dtm.se och telefon 0771-47 70 70.
Passa på att förköpa program, picknick, 
visning, pauspaket och bussbiljett när du
köper dina föreställningsbiljetter! I samarbete
med Strömma erbjuder vi ett trevligt opera-
båt-matpaket till de operaföreställningar av
Ariodante som börjar kl 19.30. Båten avgår
från Stockholm kl 18.00, ni äter en tvårätters-
middag ombord, har biljett till föreställ-
ningen (bänk 12‒18) och åker buss tillbaka till
city efter föreställningen. Paketen bokas på
stromma.se/matkryssningar. I samarbete med
Nöjesresor erbjuder vi ett förmånligt paket
med föreställningsbiljetter och fyrstjärnigt
hotell i centrala Stockholm. Boka på nojes-
resor.se. Under säsong säljer vi biljetter till 
föreställningar och alla visningar i Teaterboden.
Tickets to the performances and theme tours are easily
booked online at dtm.se, tel. +46 771 47 70 70 or
in the Theatre Shop. If  you want tickets for a group
(minimum 15 tickets), please send a request to 
biljett@dtm.se. On booking, you can also pre-order 
a programme, a picnic, a guided tour, interval 
refreshments and/or a bus back to Stockholm after 
the performance. There is a dining cruise with opera
ticket to the evening performances of  Ariodante 
bookable at stromma.se.

Déjeunersalongen Bar 
| The Déjeuner Salon Bar

Vi öppnar Déjeunersalongen Bar en och 
en halv timme innan operaföreställningarna
och serverar vin, champagne, kaffe, alko-
holfritt, wraps och snacks. Föreställnings-
introduktionerna hålls här.
The Déjeuner Salon Bar opens 90 minutes before

performances and during intervals. We serve

coffee/tea, snacks, wine, champagne and soft 

drinks. Before each performance the bar also hosts 

a free pre-performance talk.

Teaterboden | The Theatre Shop

I Teaterboden hittar du massor av presenter
och souvenirer för alla åldrar och i alla pris-
klasser. Vi har opera på cd och dvd, nya 
och äldre böcker, solfjädrar och krukor med
mönster från teaterhuset. Vi har också roliga
leksaker, vackra smycken, elegant konsthant-
verk och oemotståndliga servetter. Vi säljer
även presentkort i olika valörer.
The Theatre Shop has plenty of  gifts and souvenirs

for all ages and budgets. You might like a handmade

Rococo style candlestick, a glittering hair slide, or 

perhaps a commedia dell’arte mask. We also stock

books on theatrical history, Gustav III’s actors and

other 18th topics as well as Mozart operas on CD

and DVD. There are lots of  fun things for children

and beautiful ornaments, including ceramics decorated

with patterns from the theatre’s hand-painted wall-

papers. The Theatre Shop also issues tickets for 

guided tours and performances, and shows a short

film on the theatre’s stage machinery.

Julmarknad på Drottningholm |
Christmas Fair at Drottningholm

Traditionell julmarknad på Teaterplan 
med försäljning av mat- och konsthantverk. 
I Teaterboden finns massor av julpynt och
julklappar.
A traditional Christmas Market selling food and

handicrafts is held every year outside the theatre. 

We also open the theatre for guided tours and in the

Theatre Shop there are lots of  ornaments and gifts

that are just right for Christmas!

7–8 december 11.00–16.00



Mars  | March                         1–31                          12.00–15.30                           Visning                           Ordinarie visning lördag–söndag

                                                         1–31                           12.00–15.30                            Guided Tours              Regular tours Saturday–Sunday

                                                         31                                13.00                                            Barn & unga               April, april…

April                                              1–30                         12.00–15.30                           Visning                           Ordinarie visning dagligen

                                                         1–30                         12.00–15.30                            Guided Tours              Regular tours Saturday–Sunday

                                                         7                                  13.00                                            Barn & unga               April, april…

                                                         13–21                       11.00–15.00                            Barn & unga               Påsklovspyssel

                                                         13–21                       11.30, 13.30                             Barn & unga               April, april…

                                                         27                               14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         28                              13.00                                            Barn & unga               April, april…

Maj | May                                  1–31                          11–16.30                                     Visning                           Ordinarie visning dagligen 

                                                         1–31                           11–16.30                                      Guided Tours             Regular tours daily

                                                         4                                  13.00                                            Barn & unga               I Gustavs fotspår

                                                         12                                14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         18                               13.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         18                               14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         24                              13.00                                            Esprit!                              Kungliga Förvandlingsakademien

                                                         25, 26                     12.00, 14.00                           Esprit!                              Kungliga Förvandlingsakademien

                                                         26                              13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

                                                         31                                13.00                                            Esprit!                              Kungliga Förvandlingsakademien

Juni | June                               1–30                         11.00–16.30                            Visning                           Ordinarie visning dagligen 

                                                         1–30                         11.00–16.30                             Guided Tours             Regular tours daily

                                                         1, 2                             12.00, 14.00                           Esprit!                              Kungliga Förvandlingsakademien

                                                         6                                  11.00–16.00                            Esprit!                              Säsongsinvigning | Grand opening

                                                         8                                  14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         9, 15                          13.00                                            Barn & unga               I Gustavs fotspår

                                                         16                                12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         23                              12.30                                            Visning                            Bergman och Trollflöjten

                                                         23                               15.00                                             Guided Tours             Bergman and the Magic Flute

                                                         29                              12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         30                              12.30                                            Visning                            Bergman och Trollflöjten

                                                         30                              13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

                                                         30                              15.00                                             Guided Tours             Bergman and the Magic Flute

Juli | July                                    1-31                           11.00–16.30                            Visning                           Ordinarie visning dagligen 

                                                         1-31                           11.00–16.30                            Guided Tours             Regular tours daily

                                                         7                                  13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

                                                         13                                12.30                                            Visning                            Bergman och Trollflöjten

                                                         13                                15.00                                             Guided Tours             Bergman and the Magic Flute

                                                         28                              13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

                                                         28, 31                       15.00                                             Guided Tours             Rendezvous…

Kalendarium 2019



Augusti | August                1–31                          11.00–16.30                            Visning                           Ordinarie visning dagligen 

                                                         1–31                           11.00–16.30                             Guided Tours             Regular tours daily

                                                         2                                  15.00                                             Guided Tours             Rendezvous…

                                                         3                                  18.30                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         3                                  19.30                                            Opera                              Ariodante

                                                         5                                  18.30                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         5                                  19.30                                            Opera                              Ariodante

                                                         7                                  18.30                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         7                                  19.30                                            Opera                              Ariodante

                                                         9                                  18.30                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         9                                  19.30                                            Opera                              Ariodante

                                                         10                               13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

                                                         10                               14.00                                            Visning                            Tapeter!

                                                         11                                 15.00                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         11                                 16.00                                            Opera                              Ariodante

                                                         13                                18.30                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         13                                19.30                                            Opera                              Ariodante

                                                         15                                18.30                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         15                                19.30                                            Opera                              Ariodante

                                                         17                                13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

                                                         17                                15.00                                            Esprit!                              Operaintroduktion

                                                         17                                16.00                                            Opera                              Ariodante

                                                         18                               12.30                                            Visning                            Bergman och Trollflöjten

                                                         18                               13.00                                            Barn & unga               I Gustavs fotspår

                                                         18                                15.00                                             Guided Tours             Bergman and the Magic Flute

                                                         25                              13.00                                            Visning                            Spectakel i boskén

September                            1–30                         11.00–16.30                            Visning                           Ordinarie visning dagligen 

                                                         1–30                         11.00–16.30                             Guided Tours             Regular tours daily

                                                         1                                   14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         5                                  18.30                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         5                                  19.30                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         7                                  15.00                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         7                                  16.00                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         8                                  12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         8                                  15.00                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         8                                  16.00                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         10                               18.30                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         10                               19.30                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         12                                18.30                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         12                                19.30                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         14                                15.00                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         14                                16.00                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         15                                15.00                                            Esprit!                              Introduktion

                                                         15                                16.00                                            Theatre                          Dövheten | The Deafness

                                                         22                              14.00                                            Visning                            Tapeter!



                                                         28                              14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         29                              12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         29                              12.30                                            Visning                            Bergman och Trollflöjten

                                                         29                              15.00                                             Guided Tours             Bergman and the Magic Flute

                                                         

Oktober | October           1–31                          12.00–15.30                           Visning                           Ordinarie visning dagligen 

                                                         1–31                           12.00–15.30                            Guided Tours             Regular tours daily

                                                         6                                  12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         12                                14.00                                            Visning                            Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                                         13                                13.00                                            Visning                            Tapeter!

                                                         19                                14.00                                            Visning                            Bergman och Trollflöjten

                                                         20                              12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         20                              13.00                                            Visning                            Gustav III -- Teaterkungen

                                                         25                               11.00                                              Guided Tours             Backstage tour

                                                         25                              13.00                                            Visning                            Bakom kulisserna

                                                         27–31                      11.00, 13.00, 15.00            Barn & unga               Teaterspöken och scengastar

November                              1–30                         12.00–15.30                           Visning                            Ordinarie visning lördag-söndag

                                                         1–30                         12.00–15.30                            Guided Tours             Regular tours Saturday–Sunday

                                                         1-3                             11.00, 13.00, 15.00            Barn & unga               Teaterspöken och scengastar

                                                         10                               13.00                                            Visning                            Gustav III -- Teaterkungen

                                                         16                                13.00                                            Visning                            Tapeter!

                                                         17                                12.00                                            Barn & unga               Den trettiotredje pärlan

                                                         24                              13.00                                            Visning                            Gustav III -- Teaterkungen

                                                         30                              12.00, 14.30                            Barn & unga               Jul med prins Gustav

                                                         30                              13.00                                            Visning                            Jul med Gustav III

December                              1–15                          12.00–15.30                           Visning                            Ordinarie visning lördag-söndag

                                                         1–15                           12.00–15.30                            Guided Tours             Regular tours Saturday-Sunday

                                                         1                                   12.00, 14.30                            Barn & unga               Jul med prins Gustav

                                                         1                                   13.00                                            Visning                            Jul med Gustav III

                                                         7                                  12.00, 14.30                            Barn & unga               Jul med prins Gustav

                                                         7                                  13.00                                            Visning                            Jul med Gustav III

                                                         8                                  12.00, 14.30                            Barn & unga               Jul med prins Gustav

                                                         8                                 13.00                                            Visning                            Jul med Gustav III

                                                         14                                12.00, 14.30                            Barn & unga               Jul med prins Gustav

                                                         14                               13.00                                            Visning                            Jul med Gustav III

                                                         15                                12.00, 14.30                            Barn & unga               Jul med prins Gustav

                                                         15                               13.00                                            Visning                            Jul med Gustav III

                                                         

Med reservation för ändringar



Vill du stötta kulturarvet Drottningholmsteatern? Bli partner och få del av en 
unik verksamhet. Gör ett företagsevenemang med det lilla extra. Eller bli donator och 
bidra till teaterns utveckling. Mer information om teatern och verksamheten på dtm.se

Ett varmt tack till årets donatorer, bidragsgivare och samarbetspartners!

Would you like to support Drottningholm Slottsteater and its cultural heritage? Become a partner and get 

involved in something unique. Hold a special company event with that little bit extra. Or become a 

donor and contribute to the theatre’s development. For more information, see dtm.se

A warm thank-you to this year’s donors, contributors and partners.


