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Brunnsgatan 4 föreställning idag 28
november
Edvard Johannes Brost Forssell, känd under artistnamnet Johannes Brost, född
25 september 1946 i Stockholm, död 4 januari 2018 i Lund, var en svensk .
Premiär: 11 november 2021. Av: Kristina Lugn och Staffan Westerberg Regi:
Martina Montelius Med: Maria Sundbom Lörelius och Maurits Elvingsson 19 nov.
2020. 2011 tog Kristina Lugns dotter Martina Montelius över och är i dag Teater
Brunnsgatan Fyras konstnärliga ledare. Första måndagen i månaden! Udda och
bortglömd populärmusik väcker liv i ett vägvinnande koncept. 18:00, Bar
Brooklyn, Hornstulls strand 4 . 6 jul. 2020. Hon sommarpratade i Sveriges radio
hela nio gånger. författare och konstnärlig ledare vid teatern Brunnsgatan Fyra
i. 4:28 min. Bostaden publicerades för 18 dagar sedan, den 17 november 2021.
Besök på Hemnet avser hemnet.se och Hemnets mobilappar. Vill du ha fler
besök redan idag? Maud Monica Erica Ahl bor i Gävle.. Hennes födelsedag är
den 28 november.. Hon har även bott på Storgärdsvägen 4 i Leksand, och
Brunnsgatan 60 i Gävle . Per Tore Einar Lennartsson bor i en villa i Gävle med
telefonnummer 070-521. Hans födelsedag är den 28 november.. Tore
Lennartsson fyller 69 år idag! 28 nov. 2021. Information om Titta pappa, en död
cirkus! och hur du köper biljetter hos Teater Brunnsgatan Fyra i Stockholm
söndagen den 28 november 2021 . Teater Brunnsgatan Fyra är en teater i
Stockholm som startades av Allan Edwall.. Brunnsgatan 4, 111 38 Stockholm,
Sweden.. November 28 at 2:59 PM ·. Det händer på Södra Teatern den 28
november-11 december. Teater Brunnsgatan Fyra är en liten teater i
Stockholm. Teatern startades av Allan Edwall och efter hans bortgång 1997
drevs teatern vidare av Kristina Lugn. Sedan 2011 är det Lugns dotter Martina
Montelius som driver teatern. Det och mycket mer hittar du i det fullständiga
programmet nedan för de kommande två veckorna. Vad som händer längre
fram, uppdateringar och annat nytillkommet hittar du på. Hailu Mergia var
under 70-talet en av Etiopiens mest hyllade musiker, som keyboardist i den
legendariska gruppen Walias Band. 1985 släppte han "Hailu Mergia & His
Classical Instrument" på kassett. En soloinspelning där han stöper om
traditionella etiopiska sånger med dragspel, analog synth och elpiano. Tidigare
i återutgav skivbolaget Awesome Tapes from Africa denna unika kassett och nu
kommer Hailu Mergia till Södran för en spelning med musikerna Mike Majkowski
och Tony Buck. Dj:ar under kvällen gör Jazz är farligt (Elena Wolay) & Mother
(Gavin Maycroft) som enbart kommer att spela kassetter. Den 6 december, kl
21.00, Etablissemanget, Södra Teatern, entré 200 kr inkl serviceavgift.
Indiekören The Sweptaways firar 10 år och bjuder på en exklusiv
jubileumskonsert i två akter med hemliga gäster, kostymbyten och scenografi,
skiv- och bokbord. Tredje albumet "Framtiden" firas även samt boken "The
Sweptaways Song Book" som släpps. Den 4 december, kl 21.00, Södra Bar,
Södra Teatern, fri entré. Coco Transistor gästas denna kväll av Billy Momo
(sydstatshiphop möter deltablues) och Anti Ponys (psykedeliska popmelodier).
Sandra - Choco Canel- Bergman står för musikvalet före och efter spelningen
vilket innebär soul, beats, funk, grime, jazz, bossa nova, lounge och
electroswing. Den 4 december, kl 21.00, Etablissemanget, Södra Teatern, fri
entré. Den 3 december, kl 19.00, Kägelbanan, Södra Teatern, fri entré. the
boppers, brolle & rockabilly fabulous - rock n roll christmas show. Denna gång
får vi en fortsättningskurs i ämnet kärlek. Duon har samlat den
medelålderstigne mannens erfarenheter av kärlekslycka och förälskelsens
frontalkrockar i en humoristisk och självutlämnande kabaré. Toner av svunna
tider blandas med originalmusik. Jazz, bossanova och pop. Kören från N.Y. som
vrider upp livsandarna till max. It looks like you were misusing this feature by
going too fast. You've been temporarily blocked from using it. If you think that
this doesn't go against our Community Standards, let us know. Klubb Festibyn
gästas av Nikolai Äystö Lindholm som sjunger på finska och spelar tvättbräda.
Som vanligt blir det även dj:s, bombardemang av träblås och basuner.
Östeuropainspirerad orginalmusik, tango, disco och dansa-på-bordet-pump.

Årets P3 Guld-nomineringar presenteras och firas med bar och livemusik.
Radioprogrammet Musikguiden i P3 med Tina Mehrafzoon sänder direkt och
bjuder på intervjuer med nominerade samt mini-konserter med Labyrint och
Syster Sol. Efter sändningen står Mash Up International för dj:andet. Klubb Krut
är tillbaka och bjuder på cirkus, techno och balkan i en härlig dissonans. Står
för dj-underhållning och visuals gör DJ Masaya, Richard Rossa, Emilie och Eric
från Dansakuten vj:ar och uppträder gör Popnumret Wallenberg, Sveket, Curly
Lou och Maria Peters, Marie Lalá, Lily De Luxe och cirkusduon Bröd och
Skådespel. Coookies N Beans återkommer till Södran för en spelning. Förvänta
er en härligt medryckande blandning av folk, country och pop med Linda
Ström, Charlotte Centervall och Frida Öhrn. klarakvarteren, en historia från två
olika vinklar (mindre grupper). med Lo Kauppi i huvudrollen spelades för
utsålda hus på Teater Brunnsgat. På klubbsidan: vernissage för utställning med
konstnären Jenny Soep och Invader Ace live på scen, albumrelease för
Afrotronics, gemensam klubbkväll med Barracuda, Mosquito och Outernational,
Klubb Krut som intar Kägelbanan, P3 Guldbar där årets P3 Guld-nomineringar
offentliggörs och Frukt&Grönt som gästas av argentinska Frikstailers. Dessutom
äger Stockholms internationella poesifestival rum där temat är "gurlesque", Lo
Kauppi ger sin omtalade föreställning "Vita kränkta män" och samtalsserien
Tryck diskuterar förutsättningarna för svarta kulturarbetare i våra nordiska
grannländer. Vet du något som händer i imorgon, onsdagen den 08 december
2021? Konserter, spelningar, utställningar, teater, eller loppis? Allt är
välkommet. Den 29 november, kl 20.00, Etablissemanget, Södra Teatern, entré
60 kr, betalas i entrén. Öppet till 02.00! Den 1 december, kl 18.00,
Etablissemanget, Södra Teatern, entré 175 kr, 150 kr för medlemmar i Cornelis
Vresswijksällskapet. Den 10 december, kl 21.30, Kägelbanan, Södra Teatern,
entré 320 kr inkl serviceavgift. Den 7 december, kl 21.00, Södra Bar, Södra
Teatern, fri entré. Jenny Soep har under 2013 varit Artist in residence på Södra
Teatern. Nu anordnas vernissage för Jennys utställning Drawing The
Experience, en samling verk från Jennys arbete på Södran. Jenny Soep har
målat utvalda delar av Södra Teaterns repertoar live. Under konserter och
föreställningar har hon ritat på Ipad, målat med vattenfärg, och sketchat
artister på scen. Live: Invader Ace som Jenny kommer rita i realtid och projicera
som ett ackompanjemang till konserten. Den 10 december, kl 19.30, Stora
Scen, Södra Teatern, biljettpriser: rad 0-5 365 kr, rad 6-9 335 kr, rad 10-14 305
kr, första balkong 335 kr, andra balkong 275 kr, pelarplatser 200 kr,
serviceavgiften är inkluderad i priserna. Den 4 december, kl 18.30, Stora Scen,
Södra Teatern, entré 250 kr, 150 kr för studenter och under 26 år. Klassisk jazz
med inslag av funk och frijazz med litauiska jazzbandet Neda & Labutis Jazz
Quartet. gästspel på Mobys nya platta "Innocents". Den 6 december, kl 20.00,
Stora Scen, Södra Teatern, entré 195 kr inkl serviceavgift. Den 29 och 30
november, kl 19.30 båda kvällar, Stora Scen, Södra Teatern, biljettpriser:
främre parkett 290 kr, bakre parkett 265 kr, första balkong 265 kr, andra
balkong och pelarplatser 230 kr, pensionär, studerande och under 26 år 230 kr
för samtliga platser i salongen. gustav adolfs torg, vid gustav ii adolfs staty,
Stockholm. mamma mu bygger en koja, från 4 år. vardag. Södra Teatern går in
i slutet av november och över till december med ett gäng fina konsert, klubb
och scenkonstkvällar. På musiksidan märks detta: Fredrik Lilljekvist, som var en
av landets mest ansedda arkitekter. Han inspirerades av samtida arkitekturoch teaterbyggnader i Europa. Samtidigt inspirerades han också av den
nordiska naturens former och lät blommor och träd bli återkommande element
i husets dekor. Vid den gamla Kungliga Dramatiska Teatern (före 1888). under
ledning av bibliotekarien Adolf Fredrik Ristell. Kungen ville skapa en
nationalscen för svensk taldramatik, något som inte fanns– teater spelades på
franska. Föreställningarna gick av stapeln i Stora Bollhuset på Slottsbacken,
som inretts till teater redan 1699. Premiärföreställningen den 2 juni 1787 var
Visittimman i bearbetning av Ristell, samt ett stycke som kungen själv hade
skrivit ( Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna ) med Fredrica Löf i huvudrollen.
Fasadens mitt: De fem kvinnofigurerna belägna på fasadens mitt och som
föreställer Arkitekturen, Poesin, Dramatiken, Skulpturen och Målarkonsten. En
välkänd rapport från Abraham Niclas Edelcrantz till Gustav III från den 26
oktober 1789 har blivit ett illustrativt exempel på dess styrelsemöten, där
ledamöterna skulle fatta beslut om en pjäs av kungen, som hade inlämnats till
teatern anonymt, skulle uppföras:. Kapacitet Totalt omkring 1500 på sex olika
scener Stora scenen: 770 platser. Andra halvan av 1800-talet innebar ett
uppsving för den svenska teaterkonsten, med pjäser av författare som August
Blanche och Henrik Ibsen. Framförallt ökade den dramatiska repertoarens
utrymme när Kungliga Teatern övertog konkurrenten Mindre teaterns lokaler på

Kungsträdgårdsgatan, som skulle komma att bli Dramatens lokaler fram till den
nuvarande teaterbyggnaden färdigställts. Lokalerna hade inköpts av Karl XV
året innan, och premiärföreställningen i september 1863 var en pjäs av Gustav
III. August Strindberg debuterade 21 år gammal med enaktaren I Rom (1870),
en föreställning som spelades elva gånger (författararvodet var 258 rdr och 93
öre). Banden med hovet försvann gradvis, och riksdagen 1881 övertog allt
ansvar för teaterns existens genom att anslagen fördes över från
Hovförvaltningen till Finansdepartementet. Frågan om Dramaten skulle drivas
som en hov- eller nationalteater var dock källa till heta debatter i riksdagen,
och den 7 maj 1888 lyckades teaterkritiska ledamöter i andra kammaren driva
igenom beslutet att upphöra med alla anslag till opera- och
teaterverksamheten. Kungliga Teatern förlorade då sitt "kungliga" prefix,och
operaverksamheten blev tydligare skild från den dramatiska
teaterverksamheten. Teatern drevs vidare som en skådespelarassociation
under ledning av Gustaf "Frippe" Fredriksson. Exteriört är byggnaden starkt
påverkad av wienerjugend med rik dekorativ utarbetning av fasaderna.
Fasaden är i vit Ekebergsmarmor från Närke som bearbetades av flera ledande
skulptörer, bland andra Carl Milles och Christian Eriksson. Ekebergsmarmor är
en dolomitisk. År 1782 instiftade kungen Förbättringssällskapet för svenska
språket med uppgift att läsa och granska dramatiska verk på svenska, och på
våren 1787 inrättades. Under de perioder som Kungliga Teatern förfogade över
två scener– alltså före 1825 liksom åren 1863–88 spelades stora uppsättningar–
oavsett genre– på Stora teatern (Gustav III:s operahus) och mindre
uppsättningar på Arsenalsteater/ Makalös respektive Mindre Teatern (Gamla
Dramaten). Så kunde till exempel samma kväll Hamlet eller Bröllopet på Ulfåsa
ges på Operan och Sköna Helena eller en kort opera tillsammans med ett par
kortare talpjäser på Dramaten. År 1901 beviljades rättigheter till ett
penninglotteri för byggandet av ett nytt teaterhus. Enligt Wiborgsbladet av den
26 Feb. ansökte Herrarna Friherre Bonde, Greve Douglas, Hofintendent Johan
Erik Algernon Börtzell. tillsammans med Sveriges. Dramatens plan ritade han
med Paris-operan som förebild och för scentekniken tittade han på teatrar i
Tyskland. Ett besök i Wien 1903 blev tongivande för byggnadens stil.
Byggnaden är inspirerad av klassicism och wienerjugend. Wienerjugend präglar
hela Dramaten, men däremot inspireras teatersalongen även av gustaviansk
stil. Man valde i möjligaste mål material från Sverige för att byggnaden skulle
kännas svensk. Kung Gustav III var en mycket kultur- och teaterintresserad
person. Som en av sina första åtgärder efter trontillträdet 1772 avskedade han
Adolf Fredriks. Arbetet blev mycket försenat, bland annat på grund av strejker
1904–1905 och på grund av att grundförhållandena var besvärligare än vad
man räknat med. På sina ställen fick man påla ned till 19 meters djup för att
komma ned till berget som dessutom sluttade mycket brant, och gatunivån fick
höjas med upp till en meter. AB Svenska Teaterbyggnadskonsortiet stod bakom
1908 års teaterbyggnad. Projektet stöttades av Oscar II genom att han gav
tillstånd till teaterlotterier som finansierade bygget. Man räknade med att det
skulle kosta 2,5 miljoner kronor, men det slutade med 5,4 miljoner kronor–
Dramaten genomarbetades i alla delar. Bygget finansierades av 25 dragningar
som inbringade sammanlagt 7 miljoner kronor, avsevärt mycket mer än
beräknat. Det oväntade tillskottet av pengar gjorde att planerna blev mer
ambitiösa än som varit tänkt från början. Teatern var kungens privata projekt
som han själv betalade för, och så mycket som 80 % av kungens handkassa
gick till teatern och framförallt den nyinrättade operan. I bouppteckningen efter
Gustav III ingår till exempel kostymer, maskineri och musikinstrument från
teatern på Bollhuset. 1991 bildades Romeo & Julia Kören, en musikdramatisk
vokalensemble som nästan uteslutande arbetar med europeisk
renässansmusik. Kören bildades av Benoît Malmberg på Dramaten under en
uppsättning av Shakespeares. "Uppläste ordningsmannen en ingifven ny pjäs,
komedi i tre akter, kallad 'Alexis Michailowitz och Natalja Nariskin, eller Den
fördolde älskaren'. Ledamöterna antogo väl till representation denna pjäs, men
yttrade sig hvar och en särskildt som följer. Herr Björn: som författaren uti sitt
företal till pjäsen gifvit anledning att tro den vara original, kunde han icke
instämma däruti, utan fann han pjäsen vara en lycklig imitation efter en pjäs i
en akt af Saint Foix kallad 'Le rival supposé'. Herr de Broen fann vid själfva
titeln af pjäsen och de ryska namnen sig så förargad, att han ej med någon
redighet kunde afhöra läsningen. Trodde föröfrigt, att teatern ej kunde på
denna pjäs förtjäna något, och tyckte slutligen, att den var så höglärd, att han
ej förstod honom. Herr Ahlgren och fru Marcadet ville ingenting säga om pjäsen
i anseende därtill, att deras tid vid teatern redan vore förliden, innan denna
pjäs kunde komma i fråga att uppföras. M:lle Löf tyckte mycket om pjäsen för

inventionens skull. Skulle den okände författaren åstunda någon explication på
hennes invention, så tillbjuder hon sig att den meddela. M:lle Neuman känner ej
de ryska herrarna, efter de aldrig gjort hennes föräldrar den äran. Fru Remi: Jag
är sur mon honneur mycket flatterad att få bli lierad med så förnäma personer.
De öfriga ledamöterna tego.". Högst upp på fasaden: Den monumentala
skulpturgruppen, som föreställer. Kungliga Dramatiska teatern invigdes den 18
februari 1908. Det var ett palats i slingrande jugendstil och landets mest
påkostade offentliga byggnad. Gustaf Birger Anders Holm ett konsortium som
skulle bygga det nya teaterhuset med pengar från ett lotteri. Den sista
föreställningen på gamla Dramaten gavs den 14 juni 1907. Kolonnerna vid
entrén som föreställer barngestalter som slingrar kring kolonnerna utfördes
1908. Skulpturerna möttes av förhållandevis hård kritik. Det kritikerna
framförallt vände sig mot var figurernas nakenhet som ansågs ha passerat
anständighetens gräns. nationalscen för det talade dramat. Dramaten
grundades år 1788 av Gustav III, och har sedan dess haft kontinuerlig
verksamhet. Nuvarande huvudbyggnad, det marmorvita teaterhuset, vid
Nybroplan i Stockholm ritades av arkitekten. Repertoarmässigt lyckades man
inte förvalta den svenska litteraturens guldålder under seklets sista decennier,
och hamnade i skuggan av till exempel Svenska teatern som började sin
verksamhet 1875. Under 1880- och 1890-talen nöjde man sig med att uppföra
säkra publikmagneter som Victorien Sardous. Kungliga Teatern (Operan och
Dramaten) hade under första halvan av 1800-talet monopol på scenkonst i
Stockholm. De högt ställda målsättningarna för teaterns verksamhet kvarstod,
även om de inte alltid omsattes i praktiken– på repertoaren stod nästan enbart
sångspel, komedier och operetter. Efter Karl XIII:s trontillträde 1809 blev
teatern (liksom Operan) beviljade ett anslag från riksdagen, och övergick
därmed från att vara en privat kunglig angelägenhet till att bli nationalscener i
ordets mer egentliga bemärkelse. Från 1815 fick teatern och Operan årliga
anslag av riksdagen, men trots detta drabbades Dramaten av ständiga
ekonomiska kriser, och räddades gång på gång av tillfälliga kungliga anslag.
Scenen användes ofta till galaföreställningar vid bröllop inom den kungliga
familjen, något som kanske var huvudanledningen till att kungligheterna gång
på gång räddade teatern från undergång. Arsenalsteatern brann ner till
grunden den 24 november 1825 och verksamheten flyttades till Operan, som
skulle komma att dela lokal med Dramaten fram till 1863. Det ansågs dock
allmänt, att Operahusets lokaler hade olämplig akustik för talpjäser, vilket kom
att anses som ett problem under den tid då Operan och teatern verkade under
samma tak. Statyn som föreställer skådespelaren Margaretha Krook (19252001) utanför Dramaten i Stockholm, av Marie-Louise Ekman. Enligt planerna
skulle lokalerna i Bollhuset ersättas med en permanent teaterbyggnad, och
arkitekten Erik Palmstedt fick i uppdrag att bygga den nya teatern. Projektet
lades på is i och med kungens död den 29 mars 1792. Teatern flyttade till
Operan i väntan på att en ny scen, Kongliga Mindre Theatern, skulle
färdigställas i den så kallade Arsenalen, ett palats som hade uppförts av Jakob
De la Gardie (1583-1652) och som även kallades "Makalös". Byggnaden låg vid
nuvarande Karl XII:s torg i södra änden av Kungsträdgården.
Invigningsföreställningen spelades den 1 november 1793 och var Gustav III:s
egenhändigt författade Den svartsjuke neapolitanaren. Carl Milles kolonnrelief
på kolonnbaserna, som föreställer lekande barn. Den nya nationalteatern hade
skapats efter utländsk förebild, till exempel Comédie-Francaise eller Det
Kongelige Teater i Köpenhamn. Tanken var att skapa en scen för svensk
taldramatik, något som dittills helt enkelt inte existerat. Nationalscenen skulle
även ha en normerande inverkan på svenska språket, och hamnade under
Svenska Akademiens överinseende. Ursprungligen skulle teatern enbart
uppföra svenskspråkiga original, men denna strikta linje fick relativt snabbt
överges eftersom pjäser av god kvalitet på svenska var så fåtaliga. Enligt de
nya riktlinjerna fick man även spela utländsk dramatik i god svensk
bearbetning. franskspråkiga teatertrupp, och började i stället undersöka
möjligheterna att spela teater på svenska. Lyktstolparna: De tio olika
ansiktsmaskerna (teatermaskerna) på lyktstolparna. marmor, som fått namn
efter Ekebergs gård vid Hjälmaren och bryts vid Glanshammar nordost om
Örebro. Den är Närkes landskapssten under benämningen dolomitmarmor. Den
relativt kostsamma Ekebergsmarmorn är vit med en dragning åt gult, inte lika
bländvit som den lysande vita, klassiska italienska skulpturmarmorn från
Carrara. Denna ljusa marmor är inte beständig utomhus, utan drar åt grått,
varmt grågult eller rosa. Under byggtiden förändrades ritningarna flera gånger,
bland annat tillkom kupolen mitt på huset för att byggnaden inte skulle hamna
allt för mycket i skuggan från ett nytt och mycket högt hus i kvarteret Bodarna i

början av Strandvägen. Kupolen högst upp på Dramatenbyggnaden kom till
först när bygget av teatern redan börjat då grannhuset fått tillstånd att bygga
en våning högre och man inte ville att teaterhuset skulle kännas för litet. Efter
en renovering av kupolen 2008 skiner den åter vit igen..
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