
Unikt No-gästspel på Södra Teatern  
17 och 18 maj 2009 

Den 17 och 18 maj ges ett unikt tillfälle att uppleva den traditionella No-teatern i Sverige, då 
The Kita-ryu Oshima Noh Family kommer för att gästspela på Södra Teatern i Stockholm.  
 
Ledare för No-ensemblen är Masanobu Oshima den fjärde, som är familjens överhuvud och har utnämnts 
till levande kulturskatt av japanska regeringen. Familjen är mycket aktiv i Japan, men har dessutom vid 
flera tillfällen gästspelat i olika länder i Europa och Asien. Till Sverige kommer nu en 21 man stor 
ensemble för att ge den svenska publiken en total No-upplevelse. 

Plats och biljetter 

Södra Teatern, Mosebacke torg 1-3, Stockholm, 08-531 99 490 
http://www.sodrateatern.se/sv/Program-och-biljetter/Evenemang/Noh/ 

Söndagen den 17 maj, 19:00  Måndagen den 18 maj, 19:00 

Hagoromo  Tenko 

Detta är ett av de allra populäraste verken i 
No-repertoaren. Fiskaren Hakuryo hittar en 
fantastisk skatt i form av en underbart vacker 
klädnad. Han bestämmer sig för att behålla 
den, men den visar sig tillhöra en himmelsk 
jungfru som har tappat den, och hon kan inte 
återvända till himlen om hon inte får tillbaka 
den. 

 Detta verk är baserat på en gammal kinesisk 
legend. Den handlar om ynglingen Tenko som 
vägrade att spela på sin himmelska trumma 
för kejsaren och därför avrättades. Kejsaren 
tog över trumman, men hur man än försökte 
kunde ingen få fram ett ljud. När handlingen 
tar sin början har Tenkos far blivit kallad till 
kejsaren. Nu står hoppet till honom om att 
försöka få fram det underbara ljudet och göra 
kejsaren belåten. 

 

No har 600-åriga anor och tillhör tillsammans med Kabuki, Bunraku och Kyogen de fyra klassiska teaterformerna i 
Japan. Det är den äldsta fortfarande utövade teaterformen i världen. No-skådespelarna bär uttrycksfulla masker, 
vilka reflekterar rollfigurernas ställning och känsla. Föreställningarna är starkt symboliska och närmast rituella i sitt 
uttryck, där fokus ligger på högt utvecklad estetik och uppfyller åskådaren med en rogivande meditativ känsla. 

Ett samarbete mellan Södra Teatern, The Japan Foundation och Japanska Ambassaden. 

 

Japanska Ambassaden 
Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm 

08-579 353 00; www.se.emb-japan.go.jp 
 


