
KUNG MOR 

 
 

Urpremiär 10 oktober 2022 
På Teater Galeasen 

 Av Jenny Tunedal och Christina Ouzounidis 
 

Vad: Kung mor  
Var: Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 32, Skeppsholmen. Gå över bron, ta 
direkt till vänster, följ vattnet. Eller ta buss 65 från T-Centralen (mittemot 
Åhlens), som tar dig till Skeppsholmen. Resan tar tio minuter. 
När: 19 oktober kl. 19, 22 oktober kl. 16 och 29 oktober kl. 16. 
Pris: 285 kr (ord. pris 380 kr) 
Boka: Du bokar med kampanjkoden ”kungmorrabatt” via den här sidan. Här 
klickar du dig vidare till aktuellt datum där du använder dig av kampanjkoden. 
 

Kung mor är skriven av dramatikern Christina Ouzounidis och poeten Jenny Tunedal. Pjäsen 
utgår från Tunedals diktbok Rosor skador, en bok om en mor som försvinner allt längre in i 
glömskan.   

Kung mor utspelar sig i utkanten av tillvaron, i en tid efter diagnosen. Det handlar om att 
minnas och att glömma, om en mor och en dotter, om alla dessa figurer som dyker upp och 
försvinner, som trängs i ens liv eller på avdelningen eller kanske i ens sinne. Om sorg och 
väntan på saknaden, om att släppa taget eller hålla fast, om väntan på det som kanske 
kommer senare, efteråt, sedan. Om att glömma de vi älskar, om att sluta känna igen oss 
själva och varandra. Vet vi någonting om kärlek då – eller mer än någonsin? 

Medverkande skådespelare i Kung mor är Charlotta Larsson, Hanna Edh, Alexandra Drotz 
Ruhn och Pelle Grytt. 

av JENNY TUNEDAL OCH CHRISTINA OUZOUNIDIS • regi CHRISTINA OUZOUNIDIS  
med CHARLOTTA LARSSON, HANNA EDH, ALEXANDRA DROTZ RUHN, PER GRYTT  

https://galeasen.se/kung-mor/rabatterat-pris/


rum & ljus JENS SETHZMAN  • kostym PIA GYLL* • mask ANNA OLOFSON  
komposition KATHARINA NUTTALL & CHRISTIAN BERG • ljudbild MIKAEL NILZÉN 

 *Praktikant från Stockholms Konstnärliga Högskola 
  
Med stöd av Statens kulturråd, Kulturförvaltningen Stockholms stad, Sveriges författarfond. 

Läs mer på Teater Galeasens hemsida. 

Foto av Janne Larsson.  

 
Teater Galeasen bildades 1983 och räknas som en av Sveriges mest intressanta och betydelsefulla grupper. Galeasen har producerat ett 70-
tal föreställningar och varit en plantskola och ett hem för många av Sveriges största skådespelare och dramatiker. En konsekvent hållning att 
försöka nå bortom en konsensus med färdiga roller och svar har lockat en bred publik till Galeasen, ung som gammal, ur alla samhällsskikt. 

 

TEATER GALEASEN •  www.ga leasen.se  •  in fo@galeasen.se  
Te l  b i l j :  08-611 00  30   
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