
Genom åren har Kalle Haglund rest land och rike runt med sin 
passion för ord och scenkonst. Han har gjort föreställningar i samar-
bete med exempelvis Riksteatern, Dramaten och Teater Galeasen. 
Nu, i ett unikt samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund, har han 
skapat föreställningen Tvivelsviterna.  

Kalle är en mix av komik, poesi, musik och författarkonst. Via fantasi och 
bortom ironi fördjupar han bilden av den moderna människan och det samhälle 
vi lever i. Med vemod, charm, eftertänksam och underfundig humor har han 
blivit en mycket hyllad ordkonstnär och underhållare.

Av 700 sökande fick Kalle uppdraget som vårt distrikts egen skådespelare. Det 
innebär att han kommer att genomföra 15 föreställningar och fyra workshops 
(varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Stockholms län. 

Boka Kalle till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans föreställning helt kostnadsfritt, dessutom kan fören-
ingen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén finansieras av Statens kulturråd genom 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
skådespelaren, författaren och artisten Kalle Haglund

Kulturbygdsturné

            Boka genom att 
kontakta Monica Eriksson:

         monica@bygdegardarna.se                            
                          070-375 02 83

Om föreställningen Tvivelsviterna
Föreställningen är Kalle Haglunds fjärde soloshow, denna gång ackompanjerad av musikern Markus 
Jägerstedts vackra pianospel. Kalle har hittat en väska, en röd tygväska av äldre sportbagsmodell, full 
med bland annat dagboksanteckningar och instruktioner till sceniska idéer. Han har blivit besatt av 
materialet och skapat denna föreställning för att kunna sprida väskans fascinerande innehåll. Tvivel-
sviterna är en vemodig men mycket underhållande föreställning om jakten på det autentiska livets 
förmodade frälsning, och väskans egentliga ägare. Längd ca 60 minuter och med möjlighet till paus.

Workshop
Vad är en text, när är en text en text, och vem har skrivit den? Kalle möter upp för att visa på möjligheten 
att skapa en text genom att gräva där man står och samtidigt addera lögner och rena påhitt. Att veckla 
ut sin egen vardag med lögner och fantasier kan vara till stor hjälp för det egna skrivandet. Kanske kan 
lögnen också ge en glimt av en inre sann förhoppning. Workshopen som kallas ”Kreativt skrivande, för 
valfritt medium”, varvar roliga skrivövningar med inspirerande exempel från Kalles eget författarskap.

PS. Till föreställningen behövs 220V uttag, samt en scen/tom yta om minst 3*3m. Använder det scenljus/ljus som finns på plats. 

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter, föreställningar 
och workshops i respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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