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Drottningholms Slottsteater är ur ett 
internationellt perspektiv en unik byggnad. 
Det är den enda -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 -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.

Teatern ingår i ett europeiskt nätverk av 
historiska teatrar. Följ gärna den Nordiska rutten,
som sammanbinder historiska teatrar i Sverige,

Finland, Norge och Danmark. 

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 

Stillebensfotografi: Ola Bergengren/Greger Ulf Nilson
Credit: Bård Breivik (masker), Karl Erik Nilsen (knä i marmor). 

Övriga fotografier: Louise Berg, Elias Gammelgård



Kära publik
Efter en lång vinter slås nu äntligen portarna upp till vår förtrollade
rokokoteater och en säsong av underbara förvandlingar. Vi har i år
valt att utforska vår samtid och framtid och att spegla den i barockens
undersköna värld. Vi kommer att leka med temat metamorfoser och
se vilka kopplingar det har till vår egen omtumlande tid. Följ med in i
världens vackraste teater!

Årets föreställningar och Esprit!-evenemang djupdyker i den tidiga
musiken, dess mångfacetterade berättelser och ibland förvillande 
uttryck. Vi har bjudit in konstnärer med starka uttryck och avtryck 
i den samtida scenkonsten för att skapa något helt nytt i den världs-
unika teatermiljön. Först ut blir japanske mästerkoreografen 
 med en iscensättning av - 
opéra-ballett , en berättelse som väcker frågor om fantasi
och verklighet, fiktion och sanning i våra liv. I september blir det ur-
premiär på    – en samtida opera med sina rötter
i -talets Europa, en politiskt laddad tid inte så olik vår egen. Den
judiske kompositören   och hans syster Europa levde
i en omvälvande tid och vår berättelse ställer frågor om identitet och
att leva som minoritet i ett majoritetssamhälle. Bakom originalidén
står  , regissör, och  , Drottningholms-
teaterns musikaliska ledare. Internationellt hyllade konstnären
  skapar scenbilden utifrån teaterns dekorer och
modeskaparen   gör kostymerna.

För de allra minsta barnen skapar och iscensätter 
  , en nyskriven
fantasifull pjäs som tar avstamp i den romerska skalden  verk
, i rollen som Sekreteraren ser vi  
från Dramaten.

Våra temavisningar lyfter fram ämnen som Drottning  
 interkulturella vision för Sverige och hur  
– som i år skulle fyllt  år! – inspirerad av teatern skapade sin 
legendariska film . Teaterns historia är en outsinlig
och inspirerande källa att ösa ur.

Välkomna in i teatern, en plats för fantasi, förvandling och inte
minst upplysning!

Sofi Lerström
Teaterchef  



Pygmalion



Opéra-ballet i en akt av Jean-Philippe Rameau () med en prolog

I jakten på perfektion förälskar sig skulptören Pygmalion i sitt eget verk, en staty
som får liv av kärleksguden Amor. Det är en klassisk historia som finns i många
versioner, från den romerske skalden Ovidius Metamorfoser till musikalen My 
Fair Lady.

Libretto                                             Sylvain Ballot de Sauvot 
Dirigent                                             Vittorio Ghielmi
Regi/koreografi/scenografi/
ljus/kostym                                       Saburo Teshigawara
Konstnärlig medarbetare till 
Saburo Teshigawara                         Rihoko Sato
Mask och peruk                                Sofia Ranow
I rollerna                                           Anders J Dahlin, Kerstin Avemo, 
                                                         Hanna Husáhr, Silvia Moi
Dansare                                             Saburo Teshigawara, Rihoko 
                                                         Sato och Quentin Roger från 
                                                         KARAS danskompani
Drottningholmsteaterns kör
Drottningholmsteaterns orkester 

På franska, textas till svenska. Ca  timmar inkl paus.

Med stöd av Drottningholmsteaterns Vänner ur Stiftelsen Henrik Nordmarks fond
Med stöd av Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse 
Med stöd av Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

28 juli–11 augusti (se kalendariet)
Biljetter 295 kr/495 kr/795 kr/895 kr/995 kr

Esprit! Operaintroduktioner
Inför varje föreställning bjuder vi på en introduktion i 
Déjeunersalongen Bar.
 augusti kl .        Teater och förvandlingskonst. 
                                   Lars Ring, teaterkritiker.
 augusti kl .       Förvandling som straff  och befrielse. 
                                   Andrea Lundgren, författare.
 augusti kl .       Pygmalion's power struggles (på engelska)
                                   Maria Gullstam, doktorand i teatervetenskap.

Fler introduktioner på dtm.se



Syskonen 
i Mantua



Opera i två akter. Urpremiär

Syskonen i Mantua skapas för Drottningholmsteatern och bygger på den sanna
historien om tonsättaren Salamone Rossi och hans syster operasångerskan Europa
som levde i den italienska staden Mantua runt sekelskiftet 1600. En samtida opera
med sina rötter i 1600-talets Europa, en politiskt laddad tid inte så olik vår egen.

Idé och koncept                              Pia Forsgren och Maria Lindal
Libretto                                          Magnus Florin
Musik                                             Salamone Rossi, Claudio 
                                                       Monteverdi, Francesca Caccini 
                                                       samt traditionell sefardisk musik
Nykomponerad musik                    Djuro Zivkovic
Nykomponerad musik, 
bearbetning och arrangemang       Andreas Edlund
Regi                                                Pia Forsgren
Musikalisk ledare                            Maria Lindal
Scenografi                                      Mamma Andersson 
Kostym                                           Behnaz Aram
Ljus                                                Jenny André
Mask och peruk                              Sofia Ranow
I rollerna                                        Yaniv d’Or, Francesca Lombardi 
                                                       Mazzulli, Karim Sulayman, 
                                                       Markus Schwartz, 
                                                       Carl Unander-Scharin
Drottningholmsteaterns orkester, kör och dansare

På svenska, textas till engelska. Ca  timmar inkl paus.

I samarbete med Familjen Robert Weils stiftelse
Med stöd av Drottningholmsteaterns Vänner ur Stiftelsen Henrik Nordmarks fond
Kostymerna av Behnaz Aram har tilldelats Priset till Mikael T Zielinskis minne 

Biljetter ordinarie 295 kr/495 kr/795 kr/895 kr/995 kr. 
Biljetter upp till 26 år 150 kr/275 kr/350 kr/425 kr/495 kr

Esprit! Operaintroduktioner
Inför varje föreställning bjuder vi på en introduktion i 
Déjeunersalongen Bar.
 september kl . Kaddish på en motorcykel 
                                   Leif  Zern, teaterkritiker och författare.
 september kl . Scenen som rum. 
                                   Mamma Andersson, konstnär och scenograf.
 september kl . Ett gemensamt vi i en tid av mångfald. 
                                   Lars Trägårdh, historiker och författare.
 september kl . Traces of  existence. 
                                   Christina Gamstorp, chef  Judiska museet.

Fler introduktioner på dtm.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.

Säsongsinvigning och Nationaldagsfirande 6 juni
Vi bjuder på en dag fylld av sång, musik, visningar, dans och över-
raskningar. Roliga aktiviteter för barn, som -minutersopera i ett 
teatertält, häst och vagn i parken, ansiktsmålning à la -tal, 
pysselbord och visningar med utklädning.
6 juni kl 11–16
I samarbete med Öar utan gränser/Ekerö kommun, Drottningholms slottsförvaltning
Med stöd av Stiftelsen Infinity

Kungliga Förvandlingsakademien
En teaterföreställning i två korta akter för vår yngsta publik, ‒ år.

Den lilla ensemblen, två musiker och en skådespelare, har alla på olika sätt bytt
eller drömt om att byta skepnad, från något till något annat. Kanske från männi-
ska till träd. Eller från dammtuss till moln. Ibland är metamorfosen ett värn mot
omvärlden, ibland ett tecken på något fruktansvärt som hänt och ibland en omöjlig
dröm som besannas.

Koncept, manus och regi                 Tuvalisa Rangström
Musikaliskt koncept                          Maria Lindal
Sekreteraren                                     Julia Dufvenius
Kristallkronan                                  Mikael Augustsson
Trädet                                               Jonas Dominique

I Déjeunersalongen
19 maj kl 11.00 och 13.00, 26 maj kl 11.00 och 13.00, 
6 juni kl 11.00, 25 augusti kl 11.00 och 13.00
Biljetter 80 kr
Med stöd av Jacob Wallenbergs Stiftelse
Med stöd av Stiftelsen Infinity

Ingmar Bergman 100 år
I år skulle   fyllt  år. Inspirerad av Drottning-
holmsteaterns magi skapar han  mästerverket 
som utspelar sig i teatern. Följ med på vår visning  och
 och hör berättelsen om filmprojektet, mer info under
Visningar. Ta del av det internationella hyllningsprogrammet på 
ingmarbergman.se och missa inte Bergmanfestivalen på Dramaten,
dramaten.se. 



Visningar



Våra teaterguider berättar med liv och lust
om teaterlivets hemligheter och teater-
maskineriets finesser. Teaterns ljudeffekter –
åsklådan och vindmaskinen – demonstreras
och om en repetition pågår får man istället
uppleva en operaaria eller en känd orkester-
sats. En visning ger en upplevelse av -
talet och en förståelse för vårt levande
kulturarv. Som komplement till visningen
finns en kort film som visar hur teaterns
scenmaskineri fungerar.

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

Biljetter i Teaterboden, vissa turer och tema-
visningarna även på Ticketmaster.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 kan köpas 
på stromma.se.

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

Temavisningar
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 Ingemar Berg-
mans  och Drottningholms-
teatern, sjunga Bellmanvisor eller lära dig allt
om teaterlivet på Gustav III:s tid. 
Biljetter på ticketmaster.se eller i Teater-
boden. Alla visningar går att boka valfri 
dag för en grupp. Kontakt och bokning: 
-   eller guide@dtm.se

Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen
En visning om Lovisa Ulrikas liv på Drott-
ningholm. 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. Allt du vill veta om konst,
mode, hovkultur och arkitektur under vår 
rokokodrottnings tid, helt enkelt!

14 april kl 14.00, 21 april kl 14.00, 
28 april kl 14.00, 5 maj kl 14.00, 
19 maj kl 14.00, 20 oktober kl 13.00
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 -talet och den gustavi-
anska tiden i relation till vår egen samtid.

30 september kl 14.00, 6 oktober kl 13.00,
21 oktober 13.00, 11 november kl 13.00, 

24 november kl 13.00, 25 november 
kl 13.00 Biljetter 150 kr, studerande 100 kr



Tapeter!
Ingenstans i Sverige finns så många bevarade
tapeter från -talet som på Drottning-
holms Slottsteater. Vår guide berättar om
tekniken, tapetmakarna och hur tapeterna
nyligen rengjorts och konserverats. En unik
möjlighet att få se logerna bakom scenen och
de tidigare bostadsvåningarna där tapeterna
finns bevarade.

16 maj kl 14.00, 23 maj kl 14.00, 
5 september kl 14.00, 19 september 
kl 14.00, 7 oktober kl 13.00, 13 oktober 
kl 13.00, 10 november kl 13.00 
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr, 
onsdagspris för pensionärer 100 kr

Teatern, kungen och Bellman
I den här musikaliska visningen får vi höra
mer om C M Bellmans kändisskap som 
mycket framgångsrik underhållare och 
estradör på -talet, hur hans liv tog en 
ny vändning i samband med Gustav III:s
statskupp  och hur han dras in i hovets
virvlande nöjesvärld. Vår guide Pia Livebrant
och trubaduren Thord Lindé bjuder på 
musikinslag och allsång.

12 maj kl 15.00, 20 maj kl 15.00, 27 maj 
kl 15.00, 10 juni kl 15.00, 1 september 
kl 15.00, 9 september kl 15.00, 16 september kl
15.00, 23 september kl 15.00
Biljetter 250 kr, studerande 150 kr

Spectakel i boskén
Under -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. Följ med till 
Teaterboskén, Lusträdgårdens lövteater, 
rokokoträdgården vid Kina slott och Djur-
gårdsängen, några av de platser som för-
vandlades till inbjudande teaterscener för
magi och förtrollning. Utomhusvisning, vi
promenerar genom hela parken. Kläder 
efter väder. Samling på Teaterplan framför
teatern. Visningen är , timmar lång med
kaffepaus!

17 juni kl 14.00, 8 juli kl 14.00, 
14 juli kl 14.00, 22 juli kl 14.00, 
12 augusti kl 14.00, 19 augusti kl 14.00 
Biljetter 250 kr, studerande 150 kr 
inkl kaffe med dopp

Bergman och Trollflöjten
Ingmar Bergmans världsberömda filmatisering
av  utspelar sig på Drottning-
holmsteatern, men spelades in i en skalenlig
modell. Teatervetaren Péter Balás tar oss
med på en visning och berättar om det spän-
nande filmprojektets koppling till Drottning-
holmsteatern. Visningen ges på svenska eller
engelska.

30 juni kl 12.30 (på svenska) och kl 15.00 
(på engelska), 1 juli kl 15.00 (på engelska), 
15 juli kl 12.30 (på svenska) och kl 15.00 
(på engelska), 25 augusti kl 15.00 (på engelska),
16 september kl 12.30 (på svenska), 
14 oktober kl 14.00 (på svenska) 
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr



Rendezvous 
– the History of Love and Passion
Från rokokoserenader, förlovningar och
kungliga bröllop till de hemliga berättelserna
från salongens incognitologer. Vi pratar även
om ménage à trois, homosexualitet, sjömän
och prostituerade på -talet. Visningen
ges på engelska men är lätt att följa. Vi går
en hel del i trappor, i hela huset.

29 juli kl 15.00, 30 juli kl 15.00, 
1 augusti kl 15.00, 3 augusti kl 15.00
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr

Bakom kulisserna
Vi firar European Historic Theatres Day med en
exklusiv visning av teatern då vi också tar oss
bakom scenen och ner i det unika scenmaski-
neriet. Den  oktober varje år uppmärk-
sammar historiska teatrar runt om i Europa
The European Historic Theatres Day för att visa
hur vår gemensamma historia speglas i våra
vackra teaterhus. Välkommen att fira vårt
rika, gemensamma kulturarv! European Historic
Theatres Day är initierad av PERSPEKTIV –
Association of  Historic Theatres in Europe.

25 oktober kl 11.00 (på engelska) 
och 13.00 (på svenska)
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr

Jul med Gustav III
En intressant visning om julfirandet på -
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, så får
du också lära dig julklappens historia. Missa
inte den traditionella julmarknaden på
Drottningholm ‒ december, då ges 
visningen även på engelska.

1 december kl 14.00, 2 december kl 14.00, 
8 december kl 13.00 och kl 15.00, 
söndag 9 december kl 13.00 och kl 15.00, 
15 december kl 14.00, 16 december kl 14.00
På engelska 8 december kl 12.00 och 
kl 14.00, 9 december kl 12.00 och kl 14.00
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr

Möten med minnen
En visning anpassad för personer med de-
menssjukdom, som också passar en grupp
som vill se teatern i lugnare takt med möjlig-
het till samtal under visningen. Vi pratar om
teaterliv på -talet, om kostymer och
kungar, musik och hovliv. Under höst och vår
kommer våra guider gärna och berättar om
teatern och -talet på äldreboenden i
Stockholmsområdet. Ett sådant besök kan
även vara det fina musikprogrammet Möte
med Bellman, då guiden Pia Livebrant spelar
och sjunger välkända sånger med gruppen.

Visning av teatern 1 000 kr, besök på boende 
1 000 kr, Möte med Bellman 1 500 kr



Barn & Unga

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, eld-
sprutande drakar och stora näsor – allt är på
låtsas. Kombinera med Påsklovspyssel i
Jaktpaviljongen intill teatern ‒ april kl
.‒.. Material à  kr köps på plats.

Påsklov 1 – 8 april kl 11.30 och 13.30, 
15 april kl 12.30, 22 april kl 12.30, 29 april kl 12.30
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för 
medföljande vuxen

I Gustavs fotspår
En guidad tur av den magiska teatern där 
du får lära känna Gustav III som barn, skapa
åska och vind på teatervis och klä dig i -
talskostym. Från 5 år.

5 maj kl 12.30, 6 maj kl 12.30, 12 maj kl 12.30, 
13 maj kl 12.30, 20 maj kl 12.30, 3 juni kl 12.30, 
9 september kl 12.30, 23 september
kl 12.30, 30 september kl 12.30 
Höstlov 29 oktober – 4 november kl 12.00 och kl
14.00 
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för 
medföljande vuxen

Esprit! Kungliga Förvandlingsakademien
En teaterföreställning för vår yngsta publik.
Mer info under Esprit! och i kalendariet. 

Den trettiotredje pärlan
Boken    ut-
spelar sig på Drottningholms Slottsteater dit
lilla Elin har följt med sin mamma opera-
sångerskan. Plötsligt befinner hon sig i -
talet. Följ med på en sagovisning och se
miljön där handlingen utspelar sig. Du får
med dig boken hem! Från 4 år.

29 september kl 11.00, 7 oktober kl 11.00, 
14 oktober kl 11.00, 21 oktober kl 11.00, 
11 november kl 11.00 
Biljetter 70 kr för barn, inkl bok, 100 kr för 
medföljande vuxen

Teaterspöken och scengastar
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… 

Höstlov 29 oktober – 3 november
Kl 11.00 för de mindre barnen, 4–6 år 
Kl 13.00 för större barn, 7–11 år
Kl 15.00 för de allra modigaste, från 12 år
Biljetter 80 kr, 120 kr för medföljande vuxen

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

1 december kl 12.30, 2 december kl 12.30,
8 december kl 12.30, 9 december kl 12.30, 

15 december kl 12.30, 16 december kl 12.30
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för medföljande
vuxen



Barnkalas!
Vi möts i teatern där ni träffar er guide, som
kommer vara med er under hela kalaset
klädd i fina -talskläder. Alla följer med
på visningen I Gustavs fotspår eller annan
aktuell temavisning (ca  minuter lång).
Efter visningen är det dags för fika. Glass
med tillbehör, kanelbulle och saft står upp-
dukat i vårt fina kalasrum i Jaktpaviljongen.
Det går bra att ta med egen tårta utöver glass
och bullar om man så önskar. Vi avslutar
med fiskdamm!

Lördagar och söndagar 29 september–16 
december kl 13.30-15.30 (ej 27–28 oktober och
2–4 november, då vi har Höstlovsaktiviteter i 
kalasrummet) Från 1 600 kr. 
Bokning: guide@dtm.se

För skolor
Boka en visning för en skolklass! En visning
av teatern är intressant för elever i olika åld-
rar 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! Kontakt och bokning: -  
eller guide@dtm.se

Fördjupning för gymnasieklasser
I samband med föreställningen  
 bjuder vi in gymnasieskolor till ett
samtal om utanförskap, mänskliga rättigheter
och integration. Gymnasieskolor erbjuds att
se föreställningen (‒ september), få ett
skriftligt fördjupningsmaterial samt möjlighet
till besök i skolan före föreställningen och
samtal med delar av ensemblen efter före-
ställningen. Läs mer på dtm.se
Med stöd av Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse



Biljetter

Biljetter till föreställningar och temavisningar
säljs på Ticketmaster.se, telefon -  
och hos Ticketmasterombud. Passa på att
förköpa program, picknick, visning, paus-
paket och bussbiljett när du köper dina 
operabiljetter!

I samarbete med Strömma erbjuder vi ett
trevligt opera-båt-matpaket till operaföre-
ställningarna av  som börjar
19.30. Båten avgår från Stockholm kl .,
ni äter en tvårättersmiddag ombord, har bil-
jett till föreställningen (bänk ‒) och åker
buss tillbaka till stan efter föreställningen. 
Paketen bokas på stromma.se/matkryss-
ningar. I samarbete med Nöjesresor erbjuder
vi ett förmånligt paket med operabiljetter
och fyrstjärnigt hotell i centrala Stockholm.
Boka på nojesresor.se/opera-och-balett

Under säsong säljer vi biljetter till före-
ställningar och alla visningar i Teaterboden.

Déjeunersalongen Bar

Vi öppnar Déjeunersalongen Bar en och en
halv timme innan operaföreställningarna och
serverar vin, champagne, kaffe, alkoholfritt,
wraps och snacks. Operaintroduktionerna
hålls här. 

Teaterboden

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. 

Bli medlem i Drottningholmsteaterns Vänner! 
Då stöder du ett unikt världsarv och får många förmåner!

• Förköpa biljetter till operaföreställningar på 
  Drottningholms Slottsteater
• Delta i utlottning av fribiljetter till förberedande genrep 
• Unika kulturevenemang under hela året samt opera- och 
  kulturresor i Sverige och utomlands
• Fri entré till ordinarie visningar av teatern
• 20% rabatt på ordinarie sortiment i Teaterboden
och mycket mer...

Köp medlemskap i Teaterboden eller på 
www.drottningholmsteaternsvanner.se

Drottningholmsteaterns Vänner 



Mars                      1–31                                                                                                Visning                  Ordinarie visning lördag–söndag

April                        1 april–31 oktober                                                              Visning                  Ordinarie visning dagligen

                                   1-8                                                   11.30, 13.30                  Barn & unga      April, april…

                                   14                                                      14.00                                 Visning                  Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                   15                                                      12.30                                 Barn & unga      April, april…

                                   21                                                     14.00                                 Visning                  Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                   22                                                    12.30                                 Barn & unga      April, april…

                                   28                                                    14.00                                 Visning                  Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                   29                                                    12.30                                 Barn & unga      April, april…

Maj                          5                                                        12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår

                                   5                                                        14.00                                 Visning                  Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                   6                                                       12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår

                                   12                                                     12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår

                                   12                                                     15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

                                   13                                                     12.30                                 Barn & unga       I Gustavs fotspår

                                   16                                                      14.00                                 Visning                  Tapeter! 

                                   19                                                      11.00, 13.00                  Esprit!                     Kungliga Förvandlingsakademien

                                   19                                                     14.00                                 Visning                  Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                   20                                                    12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår

                                   20                                                    15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

                                   23                                                    14.00                                 Visning                  Tapeter! 

                                   26                                                    11.00, 13.00                  Esprit!                     Kungliga Förvandlingsakademien

                                   27                                                    15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

Juni                         3                                                        12.30                                 Barn & unga       I Gustavs fotspår

                                   6                                                        11.00–16.00                 Esprit!                     Säsongsinvigning och Nationaldagsfirande

                                   6                                                        11.00                                  Esprit!                     Kungliga  Förvandlingsakademien

                                   10                                                     15.00                                 Visning                   Teatern, kungen och Bellman

                                   17                                                      14.00                                 Visning                  Spectakel i boskén

                                   30                                                    12.30                                 Visning                  Bergman och Trollflöjten

                                   30                                                    15.00                                 Visning                  Bergman and the Magic Flute [på engelska]

Juli                           1                                                         15.00                                 Visning                  Bergman and the Magic Flute [på engelska]

                                   8                                                        14.00                                 Visning                  Spectakel i boskén

                                   14                                                     14.00                                 Visning                  Spectakel i boskén

                                   15                                                     12.30                                 Visning                  Bergman och Trollflöjten

                                   15                                                      15.00                                 Visning                  Bergman and the Magic Flute [på engelska]

                                   22                                                    14.00                                 Visning                  Spectakel i boskén

                                   28                                                    18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   28                                                    19.30                                 Opera                     Pygmalion PREMIÄR

Kalendarium 2018



                                   29                                                    15.00                                 Visning                  Rendezvous…

                                   30                                                    15.00                                 Visning                  Rendezvous…

                                   31                                                     18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   31                                                     19.30                                 Opera                     Pygmalion 

Augusti                1                                                         15.00                                 Visning                  Rendezvous…

                                   2                                                        18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   2                                                        19.30                                 Opera                     Pygmalion 

                                   3                                                        15.00                                 Visning                  Rendezvous…

                                   4                                                        15.00                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   4                                                        16.00                                 Opera                     Pygmalion 

                                   5                                                        15.00                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   5                                                        16.00                                 Opera                     Pygmalion 

                                   7                                                        18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   7                                                        19.30                                 Opera                     Pygmalion 

                                   9                                                       18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion 

                                   9                                                       19.30                                 Opera                     Pygmalion 

                                   11                                                       14.00                                 Esprit!                     Operaintroduktion 

                                   11                                                       16.00                                 Opera                     Pygmalion 

                                   12                                                     14.00                                 Visning                  Spectakel i boskén

                                   19                                                     14.00                                 Visning                  Spectakel i boskén

                                   25                                                     11.00, 13.00                  Esprit!                     Kungliga Förvandlingsakademien

                                   25                                                     15.00                                 Visning                  Bergman and the Magic Flute [på engelska]

September      1                                                         15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

                                   5                                                        14.00                                 Visning                  Tapeter!

                                   8                                                       18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion 

                                   8                                                        19.30                                 Opera                     Syskonen i Mantua          URPREMIÄR

                                   9                                                        12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår

                                   9                                                       15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

                                   11                                                       18.30                                Esprit!                     Operaintroduktion

                                   11                                                       19.30                                 Opera                     Syskonen i Mantua 

                                   13                                                      18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   13                                                      19.30                                 Opera                     Syskonen i Mantua

                                   15                                                     15.00                                 Esprit!                     Operaintroduktio n

                                   15                                                     16.00                                Opera                     Syskonen i Mantua

                                   16                                                     12.30                                 Visning                  Bergman och Trollflöjten

                                   16                                                     15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

                                   17                                                      18.30                                 Esprit!                     Operaintroduktion

                                   17                                                      19.30                                 Opera                     Syskonen i Mantua

                                   19                                                     14.00                                 Visning                  Tapeter! 

                                   20                                                    18.30                                Esprit!                     Operaintroduktion

                                   20                                                    19.30                                 Opera                     Syskonen i Mantua

                                   22                                                     15.00                                 Esprit!                     Operaintroduktion 

                                   22                                                    16.00                                Opera                     Syskonen i Mantua

                                   23                                                    12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår



                                   23                                                    15.00                                 Visning                  Teatern, kungen och Bellman

                                   29                                                    11.00                                  Barn & unga      Den trettiotredje pärlan

                                   30                                                    12.30                                 Barn & unga      I Gustavs fotspår

                                   30                                                    14.00                                 Visning                  Gustav III – Teaterkungen

Oktober             6                                                       13.00                                 Visning                   Gustav III – Teaterkungen

                                   7                                                        11.00                                  Barn & unga      Den trettiotredje pärlan

                                   7                                                        13.00                                 Visning                   Tapeter!

                                   13                                                     13.00                                 Visning                  Tapeter!

                                   14                                                     11.00                                  Barn & unga      Den trettiotredje pärlan

                                   14                                                     14.00                                 Visning                  Bergman och Trollflöjten

                                   20                                                    13.00                                 Visning                  Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

                                   21                                                     11.00                                  Barn & unga      Den trettiotredje pärlan

                                   21                                                     13.00                                 Visning                  Gustav III – Teaterkungen

                                   25                                                     11.00                                  Visning                  Backstage tour [på engelska]

                                   25                                                     13.00                                Visning                  Bakom kulisserna

                                   29 okt–3 nov                          11.00, 13.00, 15.00 Barn & unga      Teaterspöken och scengastar

                                   29 okt–4 nov                          12.00, 14.00                Barn & unga      I Gustavs fotspår

November        1 nov–16 dec                                                                           Visning                  Ordinarie visning lördag–söndag

                                   10                                                     13.00                                 Visning                  Tapeter!

                                   11                                                       11.00                                  Barn & unga      Den trettiotredje pärlan

                                   11                                                       13.00                                 Visning                  Gustav III – Teaterkungen

                                   24                                                    13.00                                 Visning                  Gustav III – Teaterkungen

                                   25                                                     13.00                                 Visning                  Gustav III – Teaterkungen

December       1                                                         12.30                                 Barn & unga      Jul med prins Gustav

                                   1                                                         14.00                                 Visning                  Jul med Gustav III

                                   2                                                        12.30                                 Barn & unga      Jul med prins Gustav

                                   2                                                        14.00                                 Visning                  Jul med Gustav III

                                   8                                                        11.00–16.00                                                       Julmarknad på Drottningholm

                                   8                                                       12.00, 14.00                Visning                  A Gustavian Christmas [på engelska]

                                   8                                                        12.30                                 Barn & unga      Jul med prins Gustav

                                   8                                                       13.00, 15.00                Visning                  Jul med Gustav III

                                   9                                                        11.00–16.00                                                       Julmarknad på Drottningholm

                                   9                                                       12.00, 14.00                Visning                  A Gustavian Christmas [på engelska]

                                   9                                                       12.30                                 Barn & unga      Jul med prins Gustav

                                   9                                                       13.00, 15.00                Visning                  Jul med Gustav III

                                   15                                                     12.30                                 Barn & unga      Jul med prins Gustav

                                   15                                                     14.00                                 Visning                  Jul med Gustav III

                                   16                                                     12.30                                 Barn & unga      Jul med prins Gustav

                                   16                                                     14.00                                 Visning                  Jul med Gustav III

Med reservation för ändringar




