Ronny Danielsson sätter upp ”ARGBIGGAN”
på Shakespearefabriken 2023
Shakespearefabriken i Vadstena är Sveriges enda exklusiva Shakespeareteater, och har sedan 1996 spelat
den engelske dramatikerns pjäser. Från början fanns teatern på Gräsgården i det gamla klosterområdet invid
Vadstena klosterkyrka, men 2019 flyttade teatern till en nedlagd foderfabrik strax utanför staden, som nu steg
för steg omvandlas till en teater.
Under åren har uppåt 120 skådespelare medverkat i teaterns föreställningar, bland dem Per-Johan Persson,
Jan Tiselius, Mona Lundgren, Joakim Nätterqvist, Henrik Norlén, Sofia Bach, Sten Elfström, Eva Azcarate,
Fredrik Meyer, Inga Onn, Marall Nasiri, Britt Louise Tillbom, Inger Norryd, Amina Al Fakir Bergman, Gunilla
Orvelius, Nils Poletti, Emma Peters, Andreas Lindal, Magnus Munkesjö, Dan Turdén, Monica Almqvist Lovén,
Daniel Sjöberg och Calle Jacobsson. Idag har teatern en kärna av fem skådespelare och en scenograf/kostymdesigner och anlitar utöver det ett flertal skådespelare och teaterstuderande.
Från 2022 ingår Shakespearefabriken i Kultursamverkansmodellen och erhåller stöd från Kulturrådet/Region
Östergötland och Vadstena kommun. Övriga bidragsgivare har genom åren varit The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Märta Christina och Magnus Vahlquists stiftelse, Bo och Madelaine Lundquist, Folkuniversitetet, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Längmanska kulturfonden och Vänföreningen för Shakespearefabriken.

Shakespearefabriken har hittills alltid hämtat sina regissörer ur de egna leden, varav flera gjort
sin regidebut i Vadstena. Under åren har föreställningarna regisserats främst av teaterns
konstnärliga ledare Pontus Plænge, men också av Monica Almqvist Lovén, Johanna Lazcano,
Andreas Lindal, Magnus Munkesjö, Inga Onn och Per-Johan Persson.

Sommaren 2023 gästas Shakespearefabriken för första gången av en extern regissör, Ronny Danielsson. Ronny är en av landets mest erfarna och anlitade regissörer och har gjort sig känd bl.a. för sina brett anlagda iscensättningar av musikaler som Jesus Christ Superstar, Evita, Cabaret, Zorba, Pippin, Miss Saigon, Les Miserables, La Cage aux Folles, Billy Elliott, Doktor Zjivago på teatrar som KulturhusetStadsteatern, Wermland Opera, Uppsala stadsteater, Teater Västmanland,
Helsingborgs stadsteater och Malmö Opera, där han också varit konstnärlig ledare. Ronny Danielsson har också satt upp en rad av Shakespeares pjäser, något
som ligger honom varmt om hjärtat: En midsommarnattsdröm, Som ni vill ha det,
Romeo och Julia, En vintersaga, Argbiggan. Ronny Danielsson har också varit teaterchef för Göteborgs stadsteater samt drivit bl.a. Studioteatern och Teatern.nu i
Malmö.
–

Det är med stor lust jag tar mig an Argbiggan tillsammans med ensemblen
på Shakespearefabriken, säger Ronny Danielsson. Argbiggan är en kontroversiell pjäs som på många sätt landar mitt i vår samtid med en svår diskussion om könsroller, makt, förtryck och jämställdhet. Shakespeare är en av
mina husgudar och möjligheten att möta de här erfarna shakespeareaktörerna i den här spännande miljön var helt enkelt oemotståndlig!

–

Vi ser mycket fram emot att välkomna Ronny Danielsson till Shakespearefabriken och är säkra på att det i mötet med honom kommer att slå gnistor,
säger Shakespearefabriken konstnärliga ledare Pontus Plænge. Ronnys stora
erfarenhet av att arbeta med proffs och amatörer är en fin tillgång för oss
på Shakespearefabriken. Sommarens publiksiffror, som var de bästa sedan
2006, visade att vår teater klarat sig igenom både en flytt och en världsomspännande pandemi. Därför tar vi 2023 steget att för första gången anlita
en extern regissör för att därigenom utmana våra invanda mönster och ta
teatern ytterligare steg på den nya vägen.

I teamet som sätter upp ARGBIGGAN finns också Roger Lybeck, koreografi, Anna
Sigurdsdotter, kostymdesign samt Niklas Jurander, ljusdesign.
I ensemblen återfinns bl.a. Astrid Kakuli, Inga Onn, Magdi Saleh, Per-Johan Persson, Pontus Plænge och Björn Wahlberg.
För mer info/kontakt:
Pontus Plænge, konstnärlig ledare 073–6001403
Ronny Danielsson, regissör 070–6514034
Gunilla Isacsson, producent 070–2122143
www.shakespearefabriken.se
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