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Svenska Teatern satsar på skrattfest för hela familjen med 
farsen där allt går fel

Adde Malmberg vill faå  publiken att 
skratta saå  de kiknar
Det aä r ett tag sedan Svenska Teatern satsat paå  en fars, daä r det viktigaste 
maå let aä r att faå  skratta riktigt gott och gloä mma bort vardagen foä r en stund. 
Efterfraågan paå  en riktigt rolig pjaä s har varit stor. Teaterchef Joachim 
Thibblin och dramaturgiatet foä ll foä r en pjaä s som hela familjen kan gaå  paå  och
ha roligt tillsammans. 

Hoä stens satsning paå  Stora scenen blir The Play That Goes Wrong av Henry
Lewis, Jonathan Sayer, och Henry Shields. Det aä r en pjaä s som gjort succeé  
vaä rlden oä ver. Komedin har beloä nats med 11 internationella utmaä rkelser, de 
finaste i teaterbranschen

Foä r regin staå r Adde Malmberg, en maä stare paå  humor och en av Sveriges 
absolut skickligaste komediregissoä rer. 

”Många tycker att humor är ett medel för att säga något annat. 
För mig är humorn målet. Det skrattas för lite i vår värld idag. 
Folk som är glada hatar inte”, saä ger regissoä r Adde Malmberg. 
Han aä r en av de stora pionjaä rerna paå  staåuppkomik och sedan 
laänge en av Sveriges fraä msta regissoä rer inom komedigenren. Den
svenska oä versaä ttningen aä r skriven av en annan maä stare paå  
humor, naämligen Sven Melander. 

Paå  scenen utspelas ett klassiskt mordmysterium, men i scen efter scen 
avloä ser den ena katastrofen den andra. De olycksaliga skaådespelarna 
kaämpar paå  fullt allvar mot alla odds foä r att ta sig genom foä restaä llningen tills 
ridaån gaå r ner. 

http://www.svenskateatern.fi/


Skådespelare:

Riko Eklundh 
Max Forsman
Patrick Henriksen 
Nina Hukkinen
Simon Häger
Emma Klingenberg 
Dennis Nylund
Mitja Sirén

Premiär på Svenska Teatern Stora scen 18.9.2019
Biljettslaäpp 27.2

ADDE MALMBERG – EN MAÄ STARE PAÅ  HUMOR

Adde Malmberg föddes i Lund 1955 och bor sedan 1983 i 
Stockholm. 1988 tog han tillsammans med Jonas Hallberg
och Bertil Goldberg Stand Up-underhållningen till Sverige 
genom att bilda SUCK – landets första stand up comedy-
klubb.

Det är som Stand Up-komiker Adde Malmberg har nått 
den stora publiken. Inte minst genom SVTs långkörare 
Släng dig i brunnen. Därefter har han hunnit vara 
programledare för Söndagsöppet och vunnit På spåret 
tillsammans med Agneta Bolme-Börjefors. På senare år 
har Malmberg satsat på teater med hela sitt hjärta. Han 
har regisserat ett 15-tal komedier, stått som författare till 

åtta pjäser samt översatt lika många till svenska.

Det har sagts om Adde Malmberg att ”Ingen tar skämt, skoj och underhållning på sånt blodigt
allvar som Adde. Många kan och vet mycket om humor, men Adde är unik så till vida att han 
kan översätta teori till praktik. Till lysande underhållning!
Med sin allmänbildning, bredd och erfarenhet så kan han ”ta” vilken publik som helst, vilket 
bidrar till Addes särställning inom svensk humor.”


