
Pressmeddelande 
 
”Solen bor i Karlstad – en liten show om Thore Skogman”  av och med Nicholas 
Olsson. 
Föreställningen handlar om att kasta sig ut och våga vara den man är trots att 
man blir hånad och bespottad. En rafflande historia med tvära kast som varvas 
med Thores Skogmans svängiga låtar. Föreställningen har sedan premiären på 
Uppsala Stadsteater varit en publik och kritikersuccé och spelats över 250 
föreställningar 
 
Huvudpersonen i Solen bor i karlstad har Thore Skogman som hemlig idol och skyddsängel. 
Under ungdomsåren och ända upp i vuxen ålder skäms han för detta. När han till slut kommer 
ut ur garderoben blir det en befrielse och en början på en ny väg. Han bestämmer sig för att ta 
kontakt med Thore.  
Solen bor i Karlstad beskriver en resa genom livet, från barndomens landskap på 60-talet ända 
till ett sjukrum på Centrallasarettet i Karlstad, där huvudpersonen för första gången får träffa 
sin idol.  
Insprängt i texten finns Thores mest välkända melodier men också flera bortglömda sånger. 
 
Vi har bland annat spelat på Parkteatern, Norrbottensteatern, Göteborgs Stadsteater, 
Riksteaterns 75-årsjubileum, Stockholms Stadsteater, Dalateatern och Bohusläns teater. 
(Nicholas Olssons text om Thore har rönt stor uppmärksamhet och också spelats av Jörgen 
Duberg på Helsingborgs Stadsteater och Evert Jansson på Länsteatern Gotland.) 
 
Medverkande: Nicholas Olsson och Pär Ulander 
Regi: Johan Huldt 
Scenografi och kläder: Richard Andersson 
 
Sagt om Showen: 
 
”Det är bedårande och väldigt roligt.” ”Jag går mycket lycklig därifrån och letar upp Skogman 
i min skivsamling.” Jane Magnusson Dagens Nyheter (20080122) 
 
"Föreställningen är en ljuvlig och ömsint hyllning till lusten och leken, fylld av svängiga 
Thorelåtar" Lars Ring Svenska Dagbladet(20080201) 
 
”Det är svårt att inte ryckas med, hur ohipp man än känner sig”  Staffan Bjerstedt VLT 
(20070330) 
 
”Ömsint idolporträtt” Bo-Ingvar Kollberg UNT (20060909)  
 
”Du har verkligen fångat Thores själ!” Carl-Einar Schierman Thores dragspelare i 22 år 
 
”In i helskotta bra!” Thore Skogman 
 
Mer information: www.nicholasolsson.se   
Kontakt: Nicholas Olsson 073 422 29 90 
 


