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PRESSMEDDELANDE 

GUBBJÄVEL 
 
Teater Iris har urpremiär på Gubbjävel, ett nyskrivet svenskt 
psykologiskt drama i regi av Karl Seldahl. Medverkande 
skådespelare är Bo G Lyckman och Frida Liljevall. 
 
Premiär 1 april på Teater Brunnsgatan Fyra. 

OM FÖRESTÄLLNINGEN 
Ett förhörsrum. En utredare. En brottsmisstänkt. 
Båda två på var sitt håll präglade av trasiga familjerelationer 
och förutfattade meningar, speciellt om det motsatta könet. 
 
Med tvärsäkerhet försöker de hitta blottor i varandras 
uppblåsthet; ”Du är ny här, eller hur?”  ”Du menar till skillnad 
från dig?”. Samtidigt som de tvingas avslöja sig mer och mer 
inför varandra finns något dolt under ytan som provocerar dem 
båda. En konflikt. En likhet. 
 
Gubbjävel är ett psykologiskt drama om modet att konfrontera sig själv med de val man har gjort i livet. Om 
den moderna människans tragikomiska tro på att ”ensam är stark”. En berättelse om raserad tillit, om att 
överge och bli övergiven, och om hur rädslan för förändring formar våra liv. 
 
Går det att försonas med det förflutna? Vågar vi? Vill vi? 

FAKTA 
Titel:    Gubbjävel 
Regi:    Karl Seldahl 
Medverkande:   Frida Liljevall och Bo G Lyckman.  
Manus:    Lars-Christer Karlsson. 
Premiär:   Tisdag 1 april kl. 19 
Spelas på:   Teater Brunnsgatan Fyra 
Produktion:   Teater Iris & Medea Idé och Produktion AB 
Speldatum:   Tisd. 1/4 kl. 19, sönd. 6/4 kl 16, onsd. 9/4 kl 19, sönd. 13/4 kl 16, onsd. 23/4 kl. 19, 
    Fred. 25/4 kl. 21, sönd. 27/4 kl. 16, fred. 2/5 kl. 19, sönd. 4/5 kl. 16, fred. 9/5 kl. 19 
Info, pressbilder etc: www.teateriris.com 
Facebook:    www.facebook.com/teateriris 
 

OM TEATER IRIS 
Teater Iris är en fri teatergrupp i Stockholm. Bland tidigare produktioner märks bland annat 
sommarproduktionerna på Lyran: Trettondagsafton (2012) och Mister Ernest (2011), samt Tribadernas Natt 
(2007) på Berns. På hemsidan finns mer information om Teater Iris och tidigare föreställningar. 

KONTAKT OCH MER INFORMATION 
Christina Glaeser, Presskontakt: tel. 073-947 98 51  christina.glaeser@gmail.com 
 
Frida Liljevall, Konstnärlig ledare Teater Iris: tel. 073-913 48 67, frida@teateriris.com 
Bo G Lyckman, Skådespelare, Medea Idé och Produktion AB, tel. 070-485 44 88, lyckman@mip.se 
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OM DE MEDVERKANDE  
 

Karl Seldahl (regissör) 
Sedan avslutad regiutbildning på Dramatiska Institutet, 2003-2006, har Karl frilansat som 
regissör och varit anställd på ett flertal region-, länsteatrar och fria grupper runt om i 
landet. 2012 regisserade han Kookaburran och Sjöhästen på Skottes musikteater, Flykten 
till Ravundbergen vid Döda Fallets vridläktare samt Tango för ofödda på Regionteater 
Väst.  
 
Karl startade och är konstnärlig ledare för frigruppen Teater Oberon som bland annat står 
bakom succéer som Antigone i bergrummet under Vitabergsparken och En 
Midsommarnattsdröm vid Döda Fallet som 2011 fick publikens pris av Nummer. 
I våras regisserade Karl Att Döda Ett Tivoli på Dalateatern i Falun och i höstas Nästa 
Andetag på Playhouse Teater i Stockholm. 
 
 
 
Frida Liljevall (skådespelare) 
Frida har frilansat som skådespelare sedan 2007, samma år som hon grundade och blev 
konstnärlig ledare för Teater Iris. Hon är utbildad vid Kulturama samt The Lee Strasberg 
Theatre Institute i New York.  
 
Frida har spelat revy, barnteater, komedi och drama. Hon har bl.a. spelat horror ghost i 
onlinekultspelet Hotel 626 som vann pris i Cannes 2009. Hon har spelat Nonno i "Mio min 
Mio", Andres Lokkos fru Aina i "Drömmen om Herrön" och Viola i "Trettondagsafton".  
 
2013 spelade Frida bl.a. Kattis i "Efter Passionen" i regi av Mathias Lafolie. 2014 är Frida 
aktuell i "Bad News" som är en del av en kortfilmsantologi, producerad av Njuta 
Films/Intrig Film. Frida arbetar även som framförande-coach för professionella talare. 
 
 
Bo G Lyckman (skådespelare) 
Uppväxt i Stockholm, har efter utbildningen på Statens Scenskola i Göteborg 1971-74 
varit verksam på ett flertal av landets institutionsteatrar och fria grupper.  
 
Han har spelat fars, komedi, drama, tragedi, musikteater och enmansföreställningar i 
roller av skiftande karaktär. Vi har sett honom i publiksuccéer som "Jorden rör sig" på 
Angeredsteatern, "Efter föreställningen" och "Mottagningen" på Teater Västernorrland, 
"Sagan om den lilla farbrorn" och "Stormen" på Bohusläns Teater och "Anna, Hanna och 
Johanna" på Riksteatern. Vi har också kunnat se och höra honom i flertalet film-, TV- och 
radioproduktioner. Efter 20 år på Regionteater Väst är han åter i Stockholm och jobbar 
som frilans inom teater och film. Spelade Tobias Raap i Teater Iris Trettondagsafton 2012. 
 
 
 
Lars-Christer Karlsson (manus) 
Efter avslutad utbildning på Statens Scenskola i Malmö i mitten av 1970-talet arbetade 
Lars-Christer som skådespelare inom både teater och TV. 
 
Från mitten av 90-talet tog skrivandet och arbetet som dramaturg och översättare allt 
större plats i hans arbete. 
 
Lars-Christer var i många år knuten till Ystads Stående Teatersällskap som spelade 
sommarteater på Marsvinsholms Slott. Lars-Christer är medlem i Dramatikerförbundet och 
hans pjäser och översättningar/bearbetningar har spelats på flera av landets teatrar. 
 
 


