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Pressrelease 13 januari 2016

RIMBO FÅR EGEN TEATER.
Den 23e januari slår Teater MO upp portarna till rimbos egen teater och kulturscen i Liesta gamla
missionhus.
Det blir öppet hus, smakprov ur repertoaren för alla åldrar, gästartister och konsert.
Sedan Teater Mo bildades 2015 har målet varit att bygga upp en fast scen i Rimbo.
Visionen är att öka livskänslan för alla i kommunen, att ta kulturen närmare människorna. Att skapa en plattform för ett levande kulturliv i Rimbo och Norrtälje med omnejd. Valet av Rimbo var både en tillfällighet och
helt naturligt. Båda grundarna av Teater Mo, Ivan och Hanna Monthan arbetade som lärare på kulturskolan i
Rimbo när de fick nys om att ett missionshus som skulle säljas.
Allt gick väldigt fort och inom en månad bodde hela familjen i ett hus utan avlopp och rinnande vatten.
Två år och oändliga arbetstimmar senare står nu både ett hem och en teater färdig. - jag har alltid känt mig
hemma på teatern och nu är teatern mitt hem, säger Ivan Monthan. Teater MO producerar scenkonst för
barn, ungdom och vuxna och turnerar i Stockholms län och övriga Sverige. I deras uppsättningar möts teater, clown, musik, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion och berättarteater – en modern scenkonst för
alla.

TEATER MO - Fakta
Ivan Monthan - skådespelare, musiker, konstnärlig ledare, producent hemmascenen
Hanna Monthan - musiker, skådespelare, teaterchef
Julia Westberg - (medverkande i Havsfrun)
sångerska, musiker, skådespelare, turnéproducent
Hemmascenen - TEATER MO är belägen i Liesta gammla missionhus.
Liestavägen 128, 76291 RIMBO
Teater MO bildades 2015 av Ivan Monthan och Hanna Stenlund Monthan.
Teater MO producerar scenkonst för barn, ungdom och vuxna och turnerar i Stockholms län och övriga
Sverige. I våra uppsättningar möts teater, clown, musik, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion och
berättarteater – en modern scenkonst för alla.
Vi spelar 3-4 pjäser årligen, varav flera för barn och ungdom. Ofta är pjäserna nyskrivna men även
klassiker sätts upp i nya bearbetningar. Teater MO har sin scen och övriga arbetslokaler i en det gamla
missionshuset i Liesta. Vi arrangerar kurser och teatercaféer, tar emot gästspel och studiebesök.

Pressbillder finns att ladda ned på http://www.teatermo.se/sv/press.php

Invigning 23/1 2016 - Program
12.30 SVANEN
En musikalisk clownföreställning från 4 år.
Den världsberömda cellisten Cellina ska framföra sitt paradstycke Svanen men mitt under konserten
kommer vaktmästaren in för att städa scenen. Ska konserten kunna genomföras? Ska golvet bli sopat?
Kan en sopborste bli ett instrument? Välkommen till en interaktiv föreställning där musik möter clown
och vad som helst kan hända
13.15 - 16.00 ÖPPET HUS
Välkomna in på teater MO för att titta, fråga, undersöka och prova :)
18.30 INVIGNING
Tal, eld, fanfar allt vad man kan önska av en ståtlig invigning,
följt av mingel med snacks och bubbel.
19.15 SMAKPROV UR REPERTOAREN
Möt kolportören, havsfrun, svanen och fler därtill
när vi visar smakprov ur repertoaren för 2016.
20.15 GÄSTARTISTER
Scenen fylls av fantastiska artister! Se hemsidan för mer information.
21.00 75ÖRE
Passionerad kammarmusik-/folkfusion på nyckelharpa och cello!
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