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ENsEmbLE:
bO G ANDERssON, EstER CLAEssON, 

DAN KANDELL, ANNiKA KOFOED, RObERt OLOFssON, 
JOsEF PALm, HENRiEttA WALLbERG 

regi och idé CHARLOttE ENGELKEs
text CHARLOttE ENGELKEs, 

KAREN-mARiA biLLE OCH ENsEmbLEN
scenografi och ljus KARL sVENssON

kostym ANNA ARDELiUs
musik WiLLi bOPP

dramaturgi KAREN-mARiA biLLE

inspicient ÅDi LiNDbORG
regiassistent mALENA LAsZLO

kostymmästare LENA DANiELssON-sVENsON
teaterskräddare AGNEtA LUNDstRÖm, 

LisELOttE sJÖHOLm, JOsEFiNA GUstAFssON, 
ÅsA GJERstAD, KHiRA FROmARK, FREDRiKA LiLiUs

maskör miA PEtERssON
scenmästare HENRiK GANDsJÖ

scentekniker JOHAN ANDERssON
belysningsmästare EmANUEL ARVANitis

ljudtekniker ÅDi LiNDbORG, ViKtOR tHERKELsON
rekvisitör LiNDA AHLbERG, ERiKA PLANt-bLOmQVist

patinerare/färgare CECiLiA sKOG
dekorsnickare ANDERs WAHLstRÖm

attributmakare/dekormålare ÅsA sUNEFORs WALLiN
konstruktör/teknisk samordnare LARs mÖLLER

tekniska samordnare FREDDY LiNDER, AGNEtA LUNDstRÖm
marknadsansvarig ELsA bERGLUND

grafisk formgivare tRULs bÄRG, CAROLiNE FLiNDt
programredaktör KARiN HARbORG

producent mEttA FLENsbURG
teaterchef/vd mAx GRANstRÖm

teaterchef/konstnärlig ledare ANNA NOVOViC



En sjuhelvetes 

Flygande holländare är en modern fantasi över Richard Wagners opera Den flygande 
holländaren. Operan handlar om en kapten som blivit dömd att segla i all evighet 
på de sju haven, efter han trotsat Gud när han försökt runda Godahoppsudden 
mot alla odds i en väldig storm.

Vart sjunde år får han gå iland. Det enda som kan befria honom från hans lidande 
är en trofast kvinnas eviga kärlek. På land sitter Senta vid sin spinnrock och 
drömmer om att rädda honom och själv bli förlöst.

Vi frågade oss vem som är en flygande holländare i dag? Vi tog färjan Helsingborg–
Helsingör. Vi turade fram och tillbaka, fram och tillbaka och frågade folk; Vem 
tror du lider mest i dag? I din närhet, i världen? När lider du? Finns det något 
konkret du kan göra för en medmänniska? 

I vår föreställnings universum är alla en flygande holländare, och alla en Senta. 
Vi upplever alla längtan, lidande och kval. Och vi föreslår också en lösning. 
Fråga dig vad lycka egentligen är. För dig? För någon annan? Känn igen den. 
Känn den!

Charlotte och ensemblen

föreställning!
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