


Kära publik!
Vårt gemensamma världsarv Drottningholms Slottsteater fyller  år! 
Låt oss tillsammans fira denna skönhet som med sin magi berör så starkt än

idag. En plats för drömmar och illusioner som skapades i upplysningstidens opti-
mistiska anda. En tid då skönhet och sensualitet hyllades, då förnuft och känsla
skulle flyta samman till djupa, rika erfarenheter och göra oss till hela människor.
Så skulle en gemensam tillvaro och ett rättvist samhälle med humanistiska 
värderingar skapas. Det finns många stora och vackra idéer att inspireras av 
från upplysningstiden och från utopisterna, både deras mod och deras visioner.  
Drottning Lovisa Ulrikas starka dröm om en högteknologisk, skön teater 

skapades i en helt interkulturell kontext och enligt samma devis lever vi vidare 
än idag. Med tacksamhet tänker vi på alla de varsamma händer som sett till att
teatern finns bevarad och det är med stor ödmjukhet vi låter den bli ett verkligt
levande kulturarv.
Huset är ett konstverk i sig, med sitt avancerade trompe l’œil-måleri, sällskaps-

rummens handmålade tapeter, scenrummets perspektiv, akustiken och inte minst
det sinnrika teatermaskineriet! 
Teatern – ett fantasins skepp som kan ta oss med på utflykter i tid och rum. 

En plats för gränslös illusionskonst, men också förankrad i verkligheten och vår
tids viktiga frågor. 
Inspirerade av Gustav lll:s experimentlusta, inleder vi firandet med ett nytt

operaverk – en generös jubileumsgåva från Drottningholmsteaterns Vänner – och
avslutar med samtida indiemusik spelad  av våra underbara barockmusiker. 
Vi firar med musik av Roman, Uttini, Bach, Mozart, nutida Sandström och 
parisaren Peter von Poehl! Opera, dans, teater, konserter, film, föredrag, samtal
och nya temavisningar – allt i den nya upplysningens anda.
Vi välkomnar ordet och skådespelarkonsten tillbaka till Drottningholm och 

inleder ett spännande samarbete med Dramaten och Bergmanfestivalen, och
dessutom; en sensommarkväll när solen går ner över Engelska parken får vi
tillsammans njuta Bergmans världsberömda filmatisering  av Mozarts ”Troll-
flöjten”. Ingmar Bergmans rader om Drottningholmsteatern och Trollflöjten 
får inleda firandet:

”Här finns illusionsteaterns ädla magi. Ingenting är, allting föreställer. I samma ögonblick som
ridån går upp manifesteras överenskommelsen mellan scen och salong: Nu diktar vi tillsammans!” 

Vive l’Art, la Beauté et la Liberté!

Välkomna!
Sofi Lerström
Teaterchef



-årsjubileum!
Kom med och fira en av Sveriges stora kulturskatter. 
Ett mästerverk av nytänkande och avancerad teknik. 
Drottningholms Slottsteater invigdes  och fyller 
år i år. Teatern är ur ett internationellt perspektiv en
unik byggnad. Det är den enda -talsteater i världen
som fortfarande använder originalscenmaskineriet regel-
bundet. Vi spelar opera och bjuder på familjeföreställ-
ningar, 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. 
Vi vill tacka Kulturdepartementet för särskilt stöd

samt Drottningholmsteaterns Vänner,  Barbro Osher
Pro Suecia Foundation, Familjen Erling-Perssons Stif-
telse, våra Jubileumsdonatorer och bidragsgivare som
möjliggjort vårt rika jubileumsprogram!

Mer information om teatern och verksamheten på www.dtm.se



Rokokomaskineriet
Jubileumsopera i två akter av Jan Sandström
Libretto: Tuvalisa Rangström

Rokokomaskineriet är en födelsedagsopera för hela 
familjen. Den är en hyllning till Drottningholmsteatern
och till teaterns hantverkare. Vi sjunger om rätten till
lycka och rätten till uppror. Om att älska ett hus så 
mycket att det känns som om hjärtat ska brista. Och om
hur odiskutabelt livsviktigt det är att vandra i en målad
skog ibland. Leve teatern!

Opera

Dirigent David Stern Regi Stina Ancker
Koreograf  Dorte Olesen Scenografi Peter Astor
Ögren Kostym Kajsa Larsson
Ljus Tobias HallgrenMask och peruk Sofia Ranow
Sångare Matilda Paulsson, Elisabeth Meyer, 
Carl Johan Loa Falkman, Martin Vanberg, 
Kerstin Avemo, Johan Schinkler
Dansare Flavio Papini, Pontus Sundset, 
Henrietta Wallberg, Methinee Wongtrakoon
Drottningholmsteaterns orkester

På svenska, textas till engelska. Föreställningen är 
ca  timmar och  minuter lång, inklusive en paus.

‒ juni (se kalendariet)
Biljetter  kr/ kr/ kr/ kr/ kr. Under  år:  kr/ kr/ kr/ kr/ kr

Drottningholmsteaterns Vänners jubileumsgåva till Drottningholmsteatern



Don Giovanni
Dramma giocoso i två akter 
av Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto: Lorenzo da Ponte

År  i Prag, där Figaros bröllop just blivit den triumf
han aldrig kunnat drömma om, gör Mozart för första
och sista gången i sitt liv som han själv vill. Den perfekta
Don Giovanni vars säregenhet inte  kräver några för-
klaringar. Med honom i täten och oss i släptåg, ska vi
ännu en gång följa denne älskvärde djävul ända till 
helvetet. Att fröjdas och förfasas, att njuta i fulla drag,
det är allt vi önskar. 

Dirigent Marc Minkowski 
Regi Ivan Alexandre 
Scenografi och kostym Antoine Fontaine
Ljus Tobias Hagström Ståhl 
Mask och peruk Sofia Ranow
I rollerna Jean-Sébastien Bou, Krzysztof  Baczyk, 
Ana Maria Labin, Stanislas de Barbeyrac, Léa 
Trommenschlager, Robert Gleadow, Chiara Skerath
Drottningholmsteaterns kör
Drottningholmsteaterns orkester

På italienska, textas till svenska. Föreställningen är 
ca  timmar och  minuter lång, inklusive en paus.

‒ augusti (se kalendariet)
Biljetter  kr/ kr/ kr/  kr/  kr

Opera



Esprit! Jubileumsinvigning 6 juni
Drottningholms Slottsteater fyller  år! Var med när
teatern öppnar för jubileumssäsongen! 
Vi bjuder på en dag fylld av sång, musik, visningar, dans
och överraskningar. Roliga aktiviteter för barn som 
-minutersopera i teatertältet, häst och vagn i parken,
ansiktsmålning à la -tal, pysselbord, visningar med
utklädning.

Medverkande: Karolina Blixt, Elin Rombo, David
Stern, Maria Lindal, Drottningholmsteaterns 
orkester, Thord Lindhé, Herman Lindqvist, 
Tuvalisa Rangström, Pied en l’air m fl.

Program
Kl . Drottningholms längsta smink- och pysselbord
för barn och visningar av teatern öppnar.
Kl . Déjeunersalongen Bar öppnar med musik och
förfriskningar.
Kl . -minutersopera för stora och små i teater-
tältet. Publikinsläpp var tionde minut.
Kl . Sång, dans och överraskningar i Déjeuner-
salongen och i parken med Karolina Blixt, Herman
Lindqvist, Thord Lindhé, Drottningholmsteaterns 
orkester, Pied en l’air m fl.
Kl . Jubileumskonsert  i teatern med Elin
Rombo och Drottningholmsteaterns orkester under 
ledning av David Stern.

Esprit! Födelsedagskalas
Vi uppmärksammar teaterns födelsedag med tema-
visningar, tårtkalas, dans och föreläsning av Herman
Lindqvist. Mer info på www.dtm.se 

9 juli

Esprit!

Esprit! Johan Helmich Roman 
– ett svenskt geni i Neapel
Jubileumskonsert i Déjeunersalongen
Möt Roman, kosmopolitisk musiker, kompositör 
och folkbildare. I ett program med vår förste store 
modernist möter den napolitanska lekfullheten det
svenska vemodet. Musik av Roman, Scarlatti, 
Leonardo Leo m fl. Dan Laurin blockflöjt, 
Anna Paradiso cembalo

 juni kl . Biljetter  kr

Esprit! Das Lautenwerk 
– den sjungande klaviaturen
Jubileumskonsert i Déjeunersalongen
Carl-Axel Dominique framför egna fantasier samt
musik av bl a Bach, Roman, Tommie Haglund och
Scarlatti på clavesino – ett ensträngat klavikord.

 juni kl . Biljetter  kr

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



Esprit! Jubileumsspektakel
Ett divertissement fyllt av musik, scenväxlingar och 
historik. Kom och se teaterns unika scenmaskineri 
arbeta med hjälp av handkraften från ett tiotal scen-
tekniker. Kulisserna skiftar framför publikens ögon, 
vågorna rullar i fonden och molnen kommer ner från
taket. Historieberättare: Carl Ivinger. Med Karolina
Blixt mezzosopran och Anna Paradiso cembalo.

‒ juli och ‒ juli kl .. 
Déjeunersalongen Bar öppnar kl .. 
Biljetter  kr/ kr upp till  år/
 kr upp till  år

Esprit! Teater utan gränser 
En temadag om integration och vår interkulturella 
historia. Musik, föredrag och visningar. 
Medverkande: Drottningholmsteaterns orkester
m fl. Mer info: www.dtm.se
I samarbete med Öar utan gränser/Ekerö kommun 
och Drottningholms slottsförvaltning.

 augusti

Esprit! Larmar och gör sig till
En lekfull hyllning till Ingmar Bergmans konstnärskap,
ordet och skådespelarkonsten. Från eftermiddag till
skymning kan du njuta av Drottningholm, Bergman 
& Trollflöjten!
I samarbete med Dramaten/Bergmanfestivalen.

3 september

Ur programmet  
. Bergman and The Magic Flute, temavisning om
Ingmar Bergmans världsberömda filmatisering av 
Mozarts Trollflöjten.
. Sagan om Trollflöjten – en liten musikteater-
föreställning för hela familjen i Déjeunersalongen
.‒. Déjeunersalongen Bar öppen med 
servering, samtal, föredrag mm. 
. Larmar och gör sig till – ett sceniskt och 
musikaliskt program med texter ur Bergmans rika för-
fattarskap. Medverkande: Skådespelare ur 
Dramatens ensemble och musiker ur Drottning-
holmsteaterns orkester under Maria Lindal.
. Trollflöjten – filmvisning i parken. Fri entré! 

Dejeunersalongen Bar, picknickkorgar och servering.
För hela programmet se www.dtm.se och 
www.dramaten.se/bergmanfestivalen
Ett samarbete mellan Drottningholms Slottsteater 
och Bergmanfestivalen/Dramaten samt Stiftelsen 
Ingmar Bergman.

Esprit! Peter von Poehl
Vi avslutar jubileumssäsongen som vi börjar – med 
nykomponerad musik! Peter von Poehl är sångare,
låtskrivare, kompositör och musiker baserad i Paris.
Medverkar gör även Martin Hederos (Tonbruket, 
tidigare Soundtrack of  Our Lives), Maria Lindal och
musiker ur Drottningholmsteaterns orkester. En mång-
facetterad indievärld möter barockens mjuka tonspråk i
en exklusiv konsert! 

 september .
Efterhäng med fransk DJ i Déjeunersalongen Bar.
Biljetter  kr

Esprit! Operaintroduktioner i Déjeunersalongen, 
en timme före varje föreställning.
Déjeunersalongen Bar öppen. Fri entré. 
Mer info på www.dtm.se

Ur programmet
 juni kl . Herman Lindqvist
om teaterns historia och magi.



April, april, teatern kan 
lura dig vart den vill!
Följ med på en spännande upptäcktsfärd bakom 
kulisserna där vi avslöjar teaterns trick och hemlig-
heter – mat, svärd, ett böljande hav, djur, instrument,
eldsprutande drakar och stora näsor – allt är på låtsas!
Redan på -talet skapade man special- och ljus-
effekter och en massa annat fusk på teatern. Utan alla
skickliga hantverkare – maskörer, attributmakare och
kostymörer – skulle aldrig teatermagi uppstå. 

 mars– april kl . och .
,  och  april kl .
Biljetter  kr för barn,  kr för medföljande vuxen.

För hela familjen

I Gustavs fotspår
Följ med på en visning där vi möter Gustav III som
barn. Först klär vi ut oss i -talskostym!

 maj– september söndagar kl .
(ej matinédagarna ,  juni och  augusti), 
dagligen ‒ juli kl .
Höstlovet  oktober – november 
kl . och kl .

Biljetter  kr för barn,  kr för medföljande vuxen.

Höstlovskul
 oktober– november 
Kl .‒. Pyssel och maskverkstad. 
Material  kr.

Teaterspöken och scengastar – en dramatiserad
visning med olika läskighetsgrad.

N kl . för de mindre barnen, ‒ år.

NN kl . för större barn, ‒ år.

NNN kl . för de allra modigaste, från  år.
Biljetter  kr,  kr för medföljande vuxen.

Esprit! Jubileumsinvigning 6 juni
Roliga aktiviteter för barn som -minutersopera i
teatertältet, häst och vagn i parken, ansiktsmålning à la
-tal, pysselbord och visningar med utklädning.

Esprit! Sagan om Trollflöjten
En lustfylld och dramatisk musikföreställning för hela
familjen. Mozarts opera i miniformat gestaltas och
framförs av Åsa Karlberg, flöjt och Mårten Falk, 
gitarr.

 september kl . 
 september kl . och kl . i Déjeunersalongen
Biljetter  kr, familjepris (max 4 personer)  kr.



Våra teaterguider berättar med liv och lust om teater-
livets hemligheter och teatermaskineriets finesser. 
Teaterns ljudeffekter – åsklådan och vindmaskinen –
demonstreras och om en repetition pågår får man 
istället uppleva en operaaria eller en känd orkestersats.
En visning ger en upplevelse av -talet och en för-
ståelse för vårt levande kulturarv. 

Som komplement till visningen finns en kort film som
visar hur teaterns scenmaskineri fungerar.

Visningar dagligen  april– september, fredag–
söndag i oktober, lördag och söndag november–
december. Visning varje halvtimme, på olika språk. 
Vi tar emot gruppbokningar hela året. 

Biljetter i Teaterboden, vissa turer och temavisningarna
även på Ticnet. 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 www.stromma.se.

Innan kvällsföreställningarna startar en fördjupad 
visning 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 vår världsunika teater. Våra erfarna 
guider tar dig med på en resa genom tid och rum. 
Du kan upptäcka tapetskatterna i logerna bakom 
scenen, utforska kopplingarna mellan Ingemar Berg-
mans Trollflöjten och Drottningholmsteatern, sjunga
Bellmanvisor eller lära dig allt om teaterlivet på Gustav
III:s tid. Se kalendariet för datum. 

Biljetter på Ticnet eller i Teaterboden. Alla visningar
går att boka valfri dag för en grupp. 

Ett levande teaterhus
Hur levde och arbetade man på Drottningholms-
teatern på -talet? Här verkade och bodde teater-
chefen, perukmakaren, skådespelarna, ljuspojkarna,
dansarna och scenarbetarna. Följ med och hör deras
historier. 

Biljetter  kr, studerande  kr

Tapeter
Ingenstans i Sverige finns så många bevarade 
handmålade papperstapeter från -talet som på 
Drottningholms 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 bostads-
våningarna där tapeterna finns bevarade. 

Biljetter  kr, studerande  kr
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Visningar

Teatern ingår i ett europeiskt nätverk av historiska teatrar. Följ gärna den
Nordiska rutten, som sammanbinder historiska teatrar i Sverige, Finland,
Norge och Danmark. 
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Bergman and the Magic Flute
Ingmar Bergmans världsberömda filmatisering av
Trollflöjten utspelar sig på Drottningholmsteatern, 
men spelades in i en skalenlig modell. Teatervetaren
Péter Balás tar oss med på en visning och berättar 
om det spännande filmprojektets koppling till 
Drottningholmsteatern. Visningen ges på engelska

Biljetter  kr, studerande  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 stats-
kupp  och hur han dras in i hovets virvlande nöjes-
värld. Vår guide Pia Livebrant och trubaduren
Thord Lindhé bjuder på musikinslag och allsång. 

Biljetter  kr, studerande  kr

Gallodier, vem va’ det? Historien 
om Sveriges förste dansmästare
Louis Gallodier kom till Sverige  med den franska
teatertruppen Sällskapet Du Londel, som uppträdde 
på Drottningholmsteatern. Han fick stor betydelse för
utvecklingen av den svenska baletten. Här berättar vår
guide Klas Rickman, fd solist vid Kungliga Baletten,
om Gallodier och -talets dansstil och om hur 
traditionen förts vidare genom de s k Drottningholms-
baletterna. 

Biljetter  kr, studerande  kr

Rendezvous The History of  Love and Passion 
En annorlunda visning av teatern. Från rokoko-
serenader, förlovningar och kungliga bröllop... 
genom teatertruppernas kärlekstrianglar och 
primadonneskandaler... hela vägen till de hemliga 
berättelserna från salongens incognitologer. Och det
viktiga solfjädersspråket. Visningen ges på engelska.

Biljetter  kr, studerande  kr

Jul med Gustav III
Följ med på en 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. 

Biljetter  kr, barn upp till  år  kr

Möten med minnen
En visning anpassad för personer med demens-
sjukdom, som också passar en grupp som vill se 
teatern i lugnare takt med möjlighet till samtal under
visningen. Ta med mor och far för en fin dag till-
sammans, söndag  maj kl . (Mors dag) eller 
söndag  november kl . (Fars dag). 

Biljetter  kr för två personer (en plus anhörig). 
Förboka plats på guide@dtm.se. 
Visningen går även att boka för en grupp valfri dag.
Max  personer inkl anhöriga/personal. 
  kr per grupp. 

Julmarknad på Drottningholm
Traditionell julmarknad på Teaterplan med hantverk
och mat. Visningar av teatern och slottet. Missa inte
visningen Jul med Gustav III. Teaterboden är fylld med
vackert julpynt och perfekta julklappar. 

‒ december kl ‒



Teaterboden
I Teaterboden hittar du massor av presenter och souve-
nirer för alla åldrar och i alla prisklasser. 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 konsthantverk
och oemotståndliga servetter. Och den allra finaste 
pappersmodell av teaterns scen och kulisser att bygga
själv! Vi säljer även presentkort i olika valörer. 

Medlemmar i Drottningholmsteaterns Vänner har 
% rabatt på ordinarie sortiment i Teaterboden. 

I Teaterboden säljer vi också biljetter till visningar och
föreställningar.

Déjeunersalongen Bar
Vi öppnar Déjeunersalongen Bar en och en halv timme
innan föreställningarna och har öppet i pausen. Här
serverar vi kaffe, wraps, sötsaker, vin, alkoholfria drycker
och champagne. Förbokade picknickar hämtas ut här.
Föreställningsintroduktionerna börjar en timme innan
operaföreställningen, fri entré. 

Biljetter
Biljetter till föreställningar och temavisningar säljs på
www.ticnet.se, telefon -   och hos Ticnet-
ombud. Passa på att förköpa program, picknick, visning,
pauspaket och bussbiljett när du köper dina operabiljetter!
I samarbete med Strömma erbjuder vi ett trevligt
opera-båt-matpaket till operaföreställningarna som
börjar .. Båten avgår från Stockholm kl ., 
ni äter en tvårättersmiddag ombord, har biljett till 
föreställningen (bänk ‒) och åker buss tillbaka till
stan efter föreställningen. Paketen bokas online på
www.stromma.se/matkryssningar. 

Under säsong säljer vi biljetter till föreställningar och
alla visningar i Teaterboden. 

Drottningholmsteaterns Vänner
Som vän får du personliga inbjudningar till spännande
evenemang och resor under hela året och många för-
måner. Ditt stöd betyder mycket för teaterns utveckling.
Köp medlemskap på www.drottningholmsteaternsvanner.se
eller i Teaterboden



17, 18, 19 januari      Opera Figaros bröllop, gästspel i Versailles

28 mars–3 april      För barn April, april...

10 april     14.00      För barn April, april…

17 april     14.00      För barn April, april…

24 april    14.00      För barn April, april…

1 maj        15.00      Visning Teatern, kungen och Bellman

8 maj        14.00      Visning Ett levande teaterhus

15 maj      15.00      Visning Teatern, kungen och Bellman

20 maj     14.00      Visning Tapeter

22 maj      14.00      Visning Ett levande teaterhus

29 maj     10.30      VisningMöten med minnen (Mors dag)

29 maj      15.00      Visning Teatern, kungen och Bellman

4 juni        14.00      VisningGallodier, vem va’ det?

6 juni                         Esprit! Säsongsinvigning

7 juni         19.30      Opera Rokokomaskineriet URPREMIÄR

9 juni        19.30       Opera Rokokomaskineriet

10 juni       19.30       Esprit! Johan Helmich Roman 
                                  – ett svenskt geni i Neapel

11 juni        13.00      Visning Gallodier, vem va’ det?

11 juni       19.00      Opera Rokokomaskineriet OBS tiden

12 juni       13.00      VisningGallodier, vem va’ det?

12 juni      16.00      Opera Rokokomaskineriet

12 juni       19.30       Esprit!Das Lautenwerk 
                                  – den sjungande klaviaturen

14 juni      19.30       Opera Rokokomaskineriet

16 juni      19.30       Opera Rokokomaskineriet

18 juni       13.00      VisningGallodier, vem va’ det?

18 juni      16.00      Opera Rokokomaskineriet

19 juni       13.00      VisningGallodier, vem va’ det?

19 juni      16.00      Opera Rokokomaskineriet

1–29 juli    14.00      För barn I Gustavs fotspår

2 juli          15.00      Visning Bergman and The Magic Flute (på eng)

3 juli         14.00      VisningGallodier, vem va’ det?

3 juli         15.00      Visning Bergman and The Magic Flute (på eng)

8 juli          14.00      Visning Ett levande teaterhus

9 juli          00.00     Esprit! Födelsedagskalas

9 juli          12.00      Visning Ett levande teaterhus

9 juli          14.00      Visning Ett levande teaterhus

10 juli        14.00      Visning Bergman and The Magic Flute (på eng)

10 juli        15.00      Visning Teatern, kungen och Bellman

12 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

13 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

14 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

15 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

16 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

19 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

20 juli       16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

21 juli        16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

22 juli       16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

23 juli       16.00      Esprit! Jubileumsspektakel

26 juli       15.00      Visning Teatern, kungen och Bellman 
                                  (Bellmandagen)

31 juli        15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

7 aug        15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

12 aug      15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

13 aug      19.30      OperaDon Giovanni PREMIÄR

14 aug      15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

15 aug      19.30       OperaDon Giovanni

17 aug      19.30       OperaDon Giovanni

19 aug      19.30       OperaDon Giovanni

20 aug     14.00      Visning Teatern, kungen och Bellman

20 aug     15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

21 aug      16.00      OperaDon Giovanni

23 aug     19.30       OperaDon Giovanni

25 aug     19.30       OperaDon Giovanni

27 aug     16.00      OperaDon Giovanni

28 aug                      Esprit! Teater utan gränser

28 aug     14.00      Visning Tapeter

2 sept      16.30      Visning Bergman and The Magic Flute (på eng)

3 sept      13.00      Visning Bergman and The Magic Flute (på eng)

3 sept      14.00      Esprit! Sagan om Trollflöjten 

3 sept      18.00      Esprit! Larmar och gör sig till

3 sept      20.00     Esprit! Trollflöjten utomhusbio

4 sept      13.00      Visning Bergman and The Magic Flute (på eng)

4 sept      13.00      Esprit! Sagan om Trollflöjten

4 sept      15.00      Esprit! Sagan om Trollflöjten

10 sept     20.00     Esprit! Konsert Peter von Poehl

11 sept      12.00      VisningGallodier, vem va’ det? (Kulturarvsdagen)

11 sept      14.00      Visning Tapeter (Kulturarvsdagen)

18 sept     15.00      Visning Teatern, kungen och Bellman

24 sept    14.00      Visning Ett levande teaterhus

1 okt         15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

8 okt         15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

15 okt       14.00      Visning Tapeter

22 okt      15.00      Visning Rendezvous – love and passion (på eng)

23 okt      14.00      Visning Tapeter

31 okt–5 nov           Höstlovskul: Teaterspöken och scengastar

13 nov      11.00       VisningMöten med minnen (Fars dag)

26 nov     13.00      Visning Jul med Gustav III

27 nov      13.00      Visning Jul med Gustav III

3-4 dec                    Julmarknad på Drottningholm

3 dec       13.00      Visning Jul med Gustav III

3 dec       15.00      Visning Jul med Gustav III

4 dec       13.00      Visning Jul med Gustav III

4 dec       15.00      Visning Jul med Gustav III

10 dec     13.00      Visning Jul med Gustav III

11 dec      13.00      Visning Jul med Gustav III
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