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Två svenska teatrar åker med tre olika 
pjäser till Japan 
Stockholmsbaserade Teater Tre och Teater Pero har båda fått äran att representera 
Sverige på två internationella teaterfestivaler i Japan  
- Ricca Ricca Festa i Okinawa och Joint Festival i Aichi.  
 
Teater Tres humoristiska drömspel Godnatt min skatt (2-4 år) sattes upp för första gången 2013, och har 
sedan dess turnerat både nationellt och internationellt. För regin står My Areskoug och i rollerna ser vi Sara 
Myrberg och Per Dahlström. Godnatt min skatt kommer att spelas på japanska vid sju tillfällen på Ricca 
Ricca Festa i Okinawa.  
Kritikerrosade Kloss (3-6 år), i regi av Stalle Ahrreman och Marvin Yxner, är en av Teater Tres största 
internationella succéer. Genom åren har den turnerat över stora delar av världen, bland annat i Namibia, 
USA, Nederländerna och alla de nordiska länderna. På Joint Festival spelas de tre rollerna av Per 
Dahlström, Lena Nilsen och Lars Nilsen.  
- Det ska bli ett mycket kärt återseende av den japanska publiken! Festivalerna ger oss en fantastisk 
möjlighet att få presentera Teater Tres scenkonst, som med humor och mycket rörelse kan tilltala både barn 
och vuxna världen över, säger Sara Myrberg, skådespelare och konstnärlig ledare på Teater Tre.  
På Joint Festival spelar också Teater Pero den älskade föreställningen Astons stenar (från 3 år och uppåt), 
i regi av Peter Engkvist. Lotta Geffenblads bok blev teater redan 2010 och har tidigare spelats i Danmark, 
USA, Wales, Skottland, Australien, Kina, Tibet och Japan. Föreställningen framförs av Baura L 
Magnúsdóttir, Magnus Lundblad och Ulf Eriksson vid fyra tillfällen under festivalen och har vid tidigare 
spelningar i landet hyllats för sin japanska estetik. 
Teater Tre spelar sina föreställningar 28 juli - 8 augusti, och Teater Pero 22 - 26 juli. 
 

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta: 
Cecilia Meeuwisse, producent Teater Pero  
mrswisse@gmail.com / 0709 - 189 289 

Sara Myrberg, konstnärlig ledare Teater Tre 
sara.myrberg@teatertre.se / 070 - 601 07 86 
 
 
 


