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FETA KUNGAR OCH FATTIGA RIDDARE 
 
Wasa Teaters skådespelare Lina Ekblad har skrivit en föreställning, tillsammans med William 
Shakespeare. Eller hon har varvat sina egna tankar och texter med Shakespeares verk.  
 
Fragment ur Shakespeare. En poetisk soppa med de bästa ingredienserna ur Shakespeares värld. Tankar om 
livet, döden och kärleken – ord som vi alla bär på. Det är bara det att Shakespeare uttryckte det så mycket 
bättre, så beskriver Lina sin föreställning själv.  
 
Två frågor till textförfattaren och skådespelaren Lina Ekblad.  

Vad är Feta kungar och fattiga riddare? 
- Feta kungar och fattiga riddare är en fest, ett gästabud, en upplevelse med smaker, dofter, närgångna 

frågor och lite bar hud.  
Vem ska se föreställningen?  
- Den är passande för alla, för rika och fattiga, levande och döda. 

 
Regissör, teaterchef Åsa Salvesen om Linas föreställning: 

- Ingen har som Shakespeare lagt ord på våra känslor, tillkortakommanden, glädjestunder- ja kort sagt - 
hela vårt varande. Han ställer spegeln framför oss så att vi får betrakta oss själva precis sådana som vi 
är - med våra laster och dygder. Den här föreställningen är en salig blandning av stand-up, krogshow 
och drama där Lina friskt och fräckt öser ur sina egna och Shakespeares erfarenheter. En härlig 
blandning av högt och lågt, smått och stort! 

 
Spelas i Magasinet 
Föreställningen spelas i Magasinet på Wasa Teaters innergård. Till föreställningen tar man sig via teaterns 
huvudingång, via foajén ut till Magasinet. Premiär blir det 11.9 med ett genrep 10.9. Föreställningen spelas 13-
14.9 och flera föreställningar kommer att sättas in under spelåret.  
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PREMIÄR: 11.9.2019 - MAGASINET 
AV: William Shakespeare & Lina Ekblad 
DRAMATURG: Anna Simberg 
I ROLLEN: Lina Ekblad 
REGI: Åsa Salvesen 
VIDEO: Andreas Westerberg 
SCENOGRAFIPLANERING: Lina Ekblad 
KOSTYM: Teaterns kostymateljé & Lina Ekblad 
MASKPLANERING: Anna Vesterback 
LJUSPLANERING: Alexander Nyberg & Åsa Salvesen 
LJUDPLANERING: Lina Ekblad, Åsa Salvesen 
DEKORVERKSTAD: Jeremy Crotts, Stig Lund, Nicholas Isaksson 
KOSTYMATELJÉ: Belinda Fridlund, Hanna Enlund 
FOTO, AFFISCH: Frank A. Unger 


