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Drottningholms Slottsteater är ur ett
internationellt perspektiv en unik byggnad.
Det är den enda 1700-talsteater i världen
som fortfarande använder originalscenmaskineriet regelbundet. Vi spelar opera och
ger dans-, teater- och familjeföreställningar,
konserter, visningar och evenemang,
allt med avstamp i 1700-talet.
Teatern 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. Mer information om teatern
och verksamheten på www.dtm.se.

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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Kära publik!

De filosofiska och politiska frågeställningar som präglade 1700-talet
är relevanta än idag. Då liksom nu lever vi i en starkt föränderlig
tid där frågor om humanism, jämlikhet och frihet ställs på sin spets.
Våra föreställningar och temavisningar tar avstamp i dessa frågor
erbjuder en mångfald av konstnärliga uttryck och perspektiv.
Vi vill belysa upplysningstidens ideal, värderingar och estetik,
samtidigt dela med oss av skönheten i teaterhuset. I alkemistens
hemlighet – guldm a k a rna på drottningholm , låter vi hela det
magiska teatermaskineriet komma till liv i en föreställning som
kretsar kring det femte elementet – kvintessensen – och dåtidens
tankar om världens beskaffenhet. En fri fantasi kring Gustav lll:s
egen guldmakare August Nordenskiöld, gestaltad av stina ekblad .
karolina blixt /mezzo och pontus sundset /dansare är medspelare
i denna poetiska illusionslek. Med anna paradiso/cembalo,
dan laurin /blockflöjt, magdalena mårding /cello och under
maria lindals ledning bjuds musik av bland annat Rameau,
Rebel, Händel och Vivaldi.
I augusti får così fan tutte , den avslutande delen i vår
mozart -trilogi, sin premiär och gästar i november Opéra Royal
i Versailles, där de två första operorna gästspelat för utsålda hus
och mött en lika entusiastisk publik och kritikerkår som på
Drottningholm! Vi gläds också mycket åt att få välkomna hyllade
sopranen ida falk winland till teatern för en unik konsert under
maestro marc minkowskis ledning.
Inom ramen för Esprit!, våra kunskapsfördjupande evenemang,
kommer vi att djupdyka i filosofen, författaren mary wollstone crafts verk och idévärld. Med litterära salonger, samtal, föredrag
och konserter sätter vi fokus på 1700-talet ur ett kvinnligt perspektiv.
Unga, framgångsrika artisten iiris viljanen med band får sätta
punkt för Esprit! i september.
Våra nya temavisningar fördjupar bilden av Drottning Lovisa
Ulrika, vår visionära drottning som skapade Drottningholmsteatern
och vi ger även plats åt upplysningstidens kvinnliga artisters liv
och villkor.
Välkommen att till fullo njuta av Drottningholm – ta båten
ut, njut en picknick i slottsparken eller ett glas i Déjeunersalongen
Bar, följ en visning av teatern och bered dina sinnen inför kvällens
upplevelse. Så soyez les très bienvenus in i 1700-talets inspirerande och
sensuella värld!
Välkomna!
Sofi Lerström
Teaterchef

Così fan tutte

Opera buffa i två akter av Wolfgang Amadeus Mozart (1790)

Libretto: Lorenzo da Ponte

Vi berättar historien om en karaktär som är både mystisk och välbekant, farlig
och vänskaplig, avskyvärd och älskvärd. I vår tolkning av trilogin handlar det
i själva verket om en enda rollfigur som rör sig från pjäs till pjäs och knyter
samman historien. En outtröttlig libertin som kallas Cherubino i sin ungdom,
Don Giovanni i vuxen ålder och slutligen Don Alfonso på äldre dagar. Vi har
skapat en intim och improviserad spelplats, precis som de marknadsteatrar där
italienska kringresande teatersällskap uppträdde i äldre tider.
Dirigent
Regi
Scenografi och kostym
Ljus
Mask och peruk
I rollerna

Marc Minkowski
Ivan Alexandre
Antoine Fontaine
Tobias Hagström Ståhl
Sofia Ranow
Ana Maria Labin, Serena Malfi,
Robert Gleadow, Anicio Zorzi
Giustiniani, Giulia Semenzato,
Jean-Sébastien Bou

Drottningholmsteaterns orkester
På italienska, textas till svenska. Föreställningen är ca 3 timmar lång,
inklusive en paus.
Under tre år sätter Drottningholms Slottsteater upp Mozarts tre
operor med libretto av Lorenzo da Ponte – Figaros bröllop, Don
Giovanni och Così fan tutte. Così fan tutte är den tredje och sista
produktionen i samarbete med det franska konstnärliga teamet
Marc Minkowski, Ivan Alexandre och Antoine Fontaine. Trilogin
är skapad för internationell samproduktion och turné till andra
operascener, med en dekor som är en lekfull variant av en teater
i teatern.
Figaros bröllop och Don Giovanni har redan gästspelat på Opéra
Royal de Versailles i Paris och i november 2017 står Così fan tutte
på tur.
Med stöd av Drottningholmsteaterns Vänner ur Stiftelsen
Henrik Nordmarks fond
5–19 augusti (se kalendariet)
Biljetter 295 kr / 595 kr / 950 kr / 1 050 kr / 1 250 kr

Esprit!

Esprit! erbjuder underhållande och kunskapsfördjupande 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.

Säsongsinvigning och
Nationaldagsfirande 6 juni
Vi bjuder på en dag fylld av sång, musik, visningar, dans, överraskningar och integrationsprojektet Teater utan gränser. Roliga aktiviteter
för barn, som 5-minutersopera i ett teatertält, häst och vagn i parken,
ansiktsmålning à la 1700-tal, pysselbord och visningar med utklädning.
6 juni / Fri entré

Alkemistens hemlighet guldmakarna på Drottningholm
En föreställning kretsande kring konstens, filosofins och vetenskapens
utveckling med utgångspunkt i Drottningholmsteaterns magiska värld
och geniala scenmaskineri. Musik, dekor och texter är hämtade från
dåtidens tankar kring de fyra elementen.
I ett hemligt laboratorium på slottet försöker Nordenskiöld genom alkemi tillverka guld
i syfte att avskaffa fattigdomen i världen. Kungen, som i behov av pengar länge hoppats
på denna gudomliga konst, har dock börjat tröttna på̊ Nordenskiölds resultatlösa projekt.
För att blidka kungen skapas en föreställning kring de fyra elementen. Gränsen mellan
scen och salong suddas sakta ut.
Koncept, regi och koreografi
Musikaliskt koncept
Kostym
Mask och peruk
Alkemisten
Sångaren
Dansaren
Musikerna

Patrik Sörling
Maria Lindal
Lena Dahlström
Sofia Ranow
Stina Ekblad
Karolina Blixt
Pontus Sundset
Maria Lindal (violin)
Magdalena Mårding (cello)
Dan Laurin (blockflöjt)
Anna Paradiso (cembalo)

Textmaskin med engelsk text.
Med stöd av Drottningholmsteaterns Vänner
15–18 juni (se kalendariet)
Biljetter 195 kr / 150 kr upp till 26 år / 100 kr upp till 12 år

Ida Falk Winland

Konsert
Ida Falk Winland, sopran och Drottningholmsteaterns orkester
under Marc Minkowski

Musik och arior av bland annat W A Mozart och J Haydn.
En mångsidig artist med spirande internationell karriär möter
Maestro Minkowski.
Vi är stolta över att presentera Ida Falk Winland som tar sig an
klassisk, samtida och traditionell musik med samma energi. Hennes
repertoar sträcker sig från Monteverdi (1567–1643) till Mika (1983–)
och hon framträder på operahus som GöteborgsOperan, La Scala,
Parisoperan, Covent Garden och vid Händel-Festspiele i Göttingen.
Konserten är ca 1 timme och 45 minuter lång inklusive en paus.
Drottningholmsteaterns orkester grundades av Arnold Östman 1979, inför framförandet av Mozarts Don Giovanni på originalinstrument. Orkestern har medverkat i många tv- och radioframträdanden och inspelningar. Orkestern fortsätter att
utveckla sitt musicerande på tidstrogna instrument och spelar allt från tidig musik
till nykomponerade verk. Utan Drottningholmsteaterns orkester skulle vår kunskap
om musiken vid ett operahus från 1700-talet vara långt mindre utvecklad. Sedan
2014 är Maria Lindal teaterns musikaliske ledare.

12 augusti kl 19.30
Biljetter 295 kr / 495 kr

Iiris Viljanen

3xWollstonecraft
Tre underhållande och kunskapsfördjupande evenemang kring Mary
Wollstonecraft (1759–1797) – en av de
första moderna feministerna i västerländsk
historia. Samtal och litterära salonger
med författare, forskare, skådespelare
och musiker. Wollstonecraft var verksam
i England under det sena 1700-talet. På
andra sidan kanalen hade revolutionen
lovat henne frihet och jämlikhet. Men när
hon förstod att det tredje slagordet, det om
broderskap, uteslöt halva mänskligheten
höjde hon sin penna.
“Det är hög tid att göra revolution när det gäller
kvinnornas vandel. Jag ämnar bli en varelse av
ett alldeles nytt slag. Jag darrar bara jag tänker
på det.”
– Mary Wollstonecraft
Kombinera gärna med visningen av teaterbyggnaden på temat Aktris, till vilket pris?
som ger en inblick i livets och arbetets
villkor för 1700-talets skådespelerskor.
Koncept: Tuvalisa Rangström
I Déjeunersalongen

Déjeunersalongen Bar öppnar en timme
innan samtal/salonger.
Lördag 26 augusti

Kl 14.00 Aktris, till vilket pris? Visning om
livets och arbetets villkor för 1700-talets
skådespelerskor.
Kl 15.00–16.30 Till försvar för kvinnans
rättigheter. Samtal om Mary Wollstonecraft
och den moderna feminismens födelse.
Forskare och författare medverkar.
“Jag vill inte ha makten över männen. Jag vill
enbart ha makten över mig själv.“
– Mary Wollstonecraft

Lördag 2 september

Kl 14.00 Aktris, till vilket pris? Visning om
livets och arbetets villkor för 1700-talets
skådespelerskor.
Kl 15.00–16.30 Brev skrivna under en kort
vistelse i Sverige, Norge och Danmark Litterär salong med texter ur Wollstonecrafts
nordiska reseskildring i brevform från
1796. Skådespelare och musiker ur
Drottningholmsteaterns orkester medverkar.
“Om en boks syfte någon gång var att få en man
att älska författaren så synes det för mig vara
denna bok.”
– William Godwin
Lördag 9 september

Kl 16.00 Aktris, till vilket pris? Visning om
livets och arbetets villkor för 1700-talets
skådespelerskor.
Kl 17.00–18.00 Wollstonecrafts svenska
systrar Litterär salong med texter av bl.a
Hedvig Charlotta Nordenflycht, Anna
Maria Lenngren, Margareta Momma och
Hedvig Elisabet Charlotta.
“Du föds med vett och drift, med känslor och
begär, Och Quinnan liksom Man fullkomlig
menskja är.”
– Hedvig Charlotta Nordenflycht
Kl 19.00 På teaterns scen: Iiris Viljanen
med band. Iiris Viljanen är en av de mest
kritikerrosade popartisterna i Sverige just
nu. Hon var tidigare ena halvan av indieduon Vasas flora och fauna och inledde
sin solokarriär med popbetonad rap på
finlandssvenska – poesi i världsklass!
Biljetter
Samtal / Salong 90 kr
Samtal / Salong+Visning 150 kr
Konsert Iiris Viljanen 200 kr
Salong+Konsert 250 kr

Visningar

Våra teaterguider berättar med liv och lust
om teaterlivets 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 1700-talet och en förståelse för vårt
levande kulturarv. Som komplement till
visningen finns en kort film som visar hur
teaterns scenmaskineri fungerar.
Visningar dagligen 1 april –30 september,
fredag- söndag i oktober, lördag och
söndag i mars, november –17 december.
Visning varje halvtimme, på olika språk.
Vi tar emot gruppbokningar hela året.
Biljetter i Teaterboden, vissa turer och
temavisningarna även på Ticketmaster.se.
Det finns en Världsarvsbiljett som gäller
för teatern, slottet och Kina slott och en
Kombinationsbiljett 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 16.30. Den är ca 45
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 den
världsunika teatern. 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 Bergmans Trollflöjten
och Drottningholmsteatern, sjunga Bellmanvisor eller lära dig allt om teaterlivet
på Gustav III:s tid.
Aktris, till vilket pris?

En inblick i livets och arbetets villkor för
1700-talets skådespelerskor. Vi får veta mer
om vilka förhållanden de levde under och
vilket anseende de hade i samhället.
—
Söndag 11 juni kl 15.00, söndag 9 juli kl
15.00, onsdag 12 juli kl 15.00, lördag 26
augusti kl 14.00, lördag 2 september kl
14.00, lördag 9 september kl 16.00.
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.
Spektakel i boskén

Under 1700-talet förvandlades Drottningholmsparken sommartid till en enda stor
teater- och festsal, där det bjöds på allsköns
underhållning av de mest spektakulära
slag, för hovet och allmänheten. Följ med
till Teaterboskén, Lusträdgårdens lövteater,
den romantiska trädgården vid Kina slott
och Djurgårdsängen, några av de platser
som förvandlades till inbjudande teaterscener för magi och förtrollning.
—
Lördag 10 juni kl 14.00, söndag 18 juni kl
14.00, söndag 23 juli kl 14.00, lördag 29
juli kl 14.00, lördag 12 augusti kl 14.00,
söndag 20 augusti kl 14.00.
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.

drottningholms slottsteater

Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen

Bergman and the Magic Flute

Söndag 27 augusti kl 15.00, lördag 2
september kl 12.00, söndag 10 september kl 15.00, lördag 23 september kl
14.00, söndag 1 oktober kl 14.00, lördag
21 oktober kl 14.00.
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.

Lördag 8 juli och söndag 16 juli kl 15.00.
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.

En visning om Lovisa Ulrikas liv på
Drottningholm. Konst, mode, hovkultur,
arkitektur. Olika aspekter av rokoko, helt
enkelt!
—

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.
—

Teatern, kungen och Bellman

Tapeter

Ingenstans i Sverige finns så många
bevarade tapeter från 1700-talet som på
Drottningholms Slottsteater. Vår guide
berättar tekniken, tapetmakarna och hur
tapeterna nyligen rengjorts och konserverats. En unik möjlighet att få se logerna
bakom scenen och de tidigare bostadsvåningarna där tapeterna finns bevarade.
—
Söndag 28 maj kl 13.00, lördag 3 juni
kl 14.00, söndag 2 juli kl 15.00, lördag
16 september kl 14.00, lördag 7 oktober
kl 13.00, lördag 14 oktober kl 13.00.
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.

I den här musikaliska visningen får vi höra
mer om C M Bellmans kändisskap som
mycket framgångsrik underhållare och
estradör på 1760-talet, hur hans liv tog
en ny vändning i samband med Gustav
III:s statskupp 1772 och hur han dras in i
hovets virvlande nöjesvärld. Vår guide Pia
Livebrant och trubaduren Thord Lindé
bjuder på musikinslag och allsång.
—
Lördag 20 maj kl 14.00, söndag 21 maj
kl 15.00 och lördag 27 maj kl 14.00,
söndag 4 juni kl 15.00, lördag 15 juli kl
15.00, söndag 17 september kl 15.00,
söndag 24 september kl 15.00, lördag
30 september kl 14.00. Biljetter 195 kr,
studerande 150 kr.

Rendezvous – the History of Love and
Passion

En annorlunda visning av teatern. Från
rokokoserenader, förlovningar och kungliga
bröllop till de hemliga berättelserna från
salongens incognitologer. Vi pratar om
ménage à trois, homosexualitet, sjömän
och prostituerade på 1700-talet. Visningen
ges på engelska men är lätt att följa. Vi går
en hel del i trappor, i hela huset.
—
Söndag 30 juli kl 15.00, onsdag
2 augusti kl 17.30, söndag 6 augusti
kl 15.00, fredag 18 augusti kl 15.00.

Julmarknad på Drottningholm

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

—

9–10 december kl 11.00–16.00.
Möten med minnen

En visning anpassad för personer med
demenssjukdom, som också passar en
grupp som vill se teatern i lugnare takt
med möjlighet till samtal under visningen.
Vi pratar om teaterliv på 1700-talet, om
kostymer och kungar, musik och hovliv.
Endast gruppbokningar. Under höst och
vår kommer våra guider gärna och besöker
äldreboenden i Stockholmsområdet.
Alla visningar går att boka valfri dag för
en grupp ( Jul med Gustav III bokningsbar
27 november–21 december). Kontakt och
bokning: 08-759 04 06, guide@dtm.se

Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.
Jul med Gustav III

En spännande visning om julfirandet på
1700-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. Följ med in i teaterhusets
dunkel...
—

Lördag 2 december kl 13.00, söndag
3 december kl 13.00, lördag 10
december kl 13.00 och kl 15.00, söndag
11 december kl 13.00 och kl 15.00,
lördag 16 december kl 13.00 och söndag
17 december kl 13.00. På engelska:
lördag 10 december kl 12.00 och 14.00,
söndag 11 december kl 12.00 och 14.00.
Biljetter 150 kr, studerande 100 kr.

Barn & Unga

April, april, teatern kan lura dig vart den
vill!

Följ med på en spännande upptäcktsfärd
bakom kulisserna där vi avslöjar teaterns
trick och hemligheter – mat, svärd, ett böljande hav, djur, instrument, eldsprutande
drakar och stora näsor – allt är på låtsas!
Redan på 1700-talet hade man special- och
ljuseffekter och en massa annat fusk. Som
eldsprutande drakar och speglar där man
kunde se in i framtiden. Utan alla skickliga
hantverkare, maskörer, attributmakare och
kostymörer skulle aldrig teatermagi uppstå.
—
Söndag 2, 23 och 30 april kl 14.00
Påsklov 8–17 april kl 11.00, 13.00
och 14.00 samt pysselverkstad i
Jaktpaviljongen kl 11.00–15.00.
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för
medföljande vuxen.

Den trettiotredje pärlan

Boken Den trettiotredje pärlan utspelar sig
på Drottningholms Slottsteater dit lilla Elin
har följt med sin mamma operasångerskan.
Plötsligt befinner hon sig i 1700-talet. Följ
med på en sagovisning och se miljön där
handlingen utspelar sig. Du får med dig
boken hem! Från 4 år.
—
Söndag 1 oktober, söndag 8 oktober,
söndag 15 oktober, söndag 22 oktober
kl. 12.00. Visning och bok 60 kr för barn,
100 kr för medföljande vuxen.
Teaterspöken och scengastar

En dramatiserad visning av teatern. Vi letar efter gråtande, sjungande och dansande
spöken. Ju senare på dagen du kommer,
desto läskigare blir visningen...
—

Höstlov 30 oktober-4 november.
Kl 11.00 för de mindre barnen, 4-6 år.
Kl 13.00 för större barn, 7-11 år.
Kl 15.00 för de allra modigaste, från 12 år.
Biljetter 80 kr, 120 kr för medföljande
vuxen.

I Gustavs fotspår

En guidad tur av den magiska teatern där
du får lära känna Gustav III som barn,
skapa åska och vind på teatervis och klä
dig i 1700-talskostym.
—

7 maj–24 september söndagar kl 14.00
(ej matinédagar). 26 juni–12 augusti
dagligen kl 14.00. Höstlovet 30 oktober
–4 november kl 12.00 och 14.00.
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för medföljande vuxen.

Jul med prins Gustav

Kungliga julklappshistorier och gamla
julsånger på 1700-talet. Från 5 år.
—
Datum och klockslag: 2–3, 9–10 och
16–17 december kl 12.00.
Biljetter 50 kr för barn, 100 kr för
medföljande vuxen.

Teaterboden

Biljetter

I Teaterboden hittar du massor av presenter och souvenirer 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.

Biljetter till föreställningar och temavisningar säljs på Ticketmaster.se, telefon
077-170 70 70 och hos Ticketmasterombud. 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 19.30. Båten
avgår från Stockholm kl 18.00, ni äter
en tvårättersmiddag ombord, har biljett
till föreställningen (bänk 10–20) och åker
buss tillbaka till stan efter föreställningen.
Paketen bokas online på stromma.se/
matkryssningar. Under säsong säljer vi
biljetter till föreställningar och alla visningar i Teaterboden.

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 20% rabatt på ordinarie sortiment i Teaterboden. I Teaterboden säljer vi också biljetter till visningar
och föreställningar.
Kostymförsäljning

Vi rensar i teaterns kostymförråd!
Missa inte ett unikt tillfälle att fynda
bland rockar, klänningar och västar som
använts på scenen. Allt är tillverkat i
teaterns kostymateljé.
—
30 september

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.

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

Tack
Vi vill tacka Drottningholmsteaterns Vänner, Barbro Osher Pro Suecia Foundation,
Ingemo och Karl-Otto Bonnier, Elisabeth
Jancke Brandberg och Jens Spendrup för
stöd till årets verksamhet!

d ro t t n i n g h o l m s s l o t t s t e at e r

Kalendarium 2017
Mars

1- 31		
21, 23, 24, 26		

Visning Ordinarie visning lördag-söndag
Opera Don Giovanni, gästspel i Versailles

April

1 april - 30 september		
2
14.00
8 -17
11.00, 13.00, 14.00
30

14.00
14.00

Visning Ordinarie visning dagligen
Barn & unga April, april…
Barn & unga April, april…
Barn & unga April, april…
Barn & unga April, april…

20
21
27
28

14.00
15.00
14.00
13.00

Visning Teatern, kungen och Bellman
Visning Teatern, kungen och Bellman
Visning Teatern, kungen och Bellman
Visning Tapeter

3

14.00

23

Maj

Juni

11

15.00

15
16
17
17
18
18
18
26 juni -12 augusti

19.00
19.00
15.00
18.00
14.00
15.00
18.00
14.00

Visning Tapeter
Visning Teatern, kungen och Bellman
Esprit! Säsongsinvigning och Nationaldagsfirande
Visning Spectakel i boskén
Visning Aktris till vilket pris
Esprit! Alkemistens hemlighet
Esprit! Alkemistens hemlighet Helabonnerad
Esprit! Alkemistens hemlighet
Esprit! Alkemistens hemlighet
Visning Spectakel i boskén
Esprit! Alkemistens hemlighet
Esprit! Alkemistens hemlighet Helabonnerad
Barn & unga I Gustavs fotspår

Juli

2
8
9
12
15
16
23
29
30

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00

Visning Tapeter
Visning Bergman and the Magic Flute
Visning Aktris till vilket pris
Visning Aktris till vilket pris
Visning Teatern, kungen och Bellman
Visning Bergman and the Magic Flute
Visning Spectakel i boskén
Visning Spectakel i boskén
Visning Rendezvous…

Augusti

2
5
6
7
9
11
12
12
13
15
17
18

17.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
14.00
19.30
16.00
19.30
19.30
15.00

Visning Rendezvous…
Opera Così fan tutte
PREMIÄR!
Visning Rendezvous…
Opera Così fan tutte
Opera Così fan tutte
Opera Così fan tutte
Visning Spectakel i boskén
Esprit! Konsert Ida Falk Winland
Opera Così fan tutte
Opera Così fan tutte
Opera Così fan tutte
Visning Rendezvous…

4
15.00
6		
10
14.00

19
20
26
26
27

16.00
14.00
14.00
15.00
15.00

Opera Così fan tutte
Visning Spectakel i boskén
Visning Aktris till vilket pris
Esprit! 3xWollstonecraft
Visning Lovisa Ulrika - Rokokodrottningen

2
12.00
2
14.00
2
15.00
9
16.00
9
17.00
9
19.00
10
15.00
16
14.00
17
15.00
23
14.00
24
15.00
30
14.00
30		

Visning Lovisa Ulrika - Rokokodrottningen
Visning Aktris till vilket pris
Esprit! 3xWollstonecraft
Visning Aktris till vilket pris
Esprit! 3xWollstonecraft
Esprit! Konsert Iiris Viljanen
Visning Lovisa Ulrika - Rokokodrottningen
Visning Tapeter
Visning Teatern, kungen och Bellman
Visning Lovisa Ulrika - Rokokodrottningen
Visning Teatern, kungen och Bellman
Visning Teatern, kungen och Bellman

Oktober

1 - 31		
1
12.00
1
14.00
7
13.00
8
12.00
14
13.00
15
12.00
21
14.00
22
12.00
30 oktober -4 november
11.00, 13.00, 15.00
30 oktober -4 november
12.00, 14.00

Visning Ordinarie visning fredag-söndag
Barn & unga Den trettiotredje pärlan
Visning Lovisa Ulrika - Rokokodrottningen
Visning Tapeter
Barn & unga Den trettiotredje pärlan
Visning Tapeter
Barn & unga Den trettiotredje pärlan
Visning Lovisa Ulrika – Rokokodrottningen
Barn & unga Den trettiotredje pärlan
Barn & unga Teaterspöken och scengastar
Barn & unga I Gustavs fotspår

November

1 november -17 december		
8, 9, 11, 12 		

Visning Ordinarie visning lördag-söndag
Opera Così fan tutte, gästspel i Versailles

December

2
12.00
2
13.00
3
12.00
3
13.00
9 -10		
9
12.00
10
12.00
10
13.00
10
15.00
11
13.00
11
15.00
16
12.00
16
13.00
17
12.00
17
13.00

Barn & unga Jul med prins Gustav
Visning Jul med Gustav III		
Barn & unga Jul med prins Gustav
Visning Jul med Gustav III

September

Kostymförsäljning

Julmarknad på Drottningholm
Barn & unga Jul med prins Gustav
Barn & unga Jul med prins Gustav
Visning Jul med Gustav III
Visning Jul med Gustav III
Visning Jul med Gustav III
Visning Jul med Gustav III
Barn & unga Jul med prins Gustav
Visning Jul med Gustav III
Barn & unga Jul med prins Gustav
Visning Jul med Gustav III

