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MAN SHOW

Ett pistolskott på nyårsafton i Thailand gjorde musikteaterartisten 
Nils Bergstrand enbent. Med hjälp av charmerande nykomponerade 
sånger och hjärtskärande, komiska och personliga iakttagelser 
berättar han i The One Legged Man Show historien om benet 
som försvann och hur det är att ställa sig upp inför livet igen. 

The One Legged Man Show har gått för utsålda hus på teatrar i 
hela Sverige samt i Storbritannien och blev 2016 framröstad som 
Best of the Fest och Must See Show på Edinburgh Festival Fringe. 

Nils Bergstrand är verksam som musikteaterartist, musiker, kompositör 
och skådespelare. Han är utbildad vid The Royal Academy of Music 
i London och på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har nu 
senast framträtt i musikalen Pamina på Stockholms Stadsteater och 
Kristina från Duvemåla på Cirkus i Stockholm. Sedan sin examen 
2011 har han även bland annat framträtt som Berättaren i Stephen 
Sondheims Assassins och spelat radioteater på BBC i Marathon Tales. 

“Rått men hjärtligt om att förlora sitt ena ben”- östra småland nyheterna

“The major message of the piece is about 

choosing to go on living and find new things to 

live for... it leaves us with an affirmation of

acceptance and celebration of life.”

- the sick of the fringe

“Bergstrand shares with charm, humour and 

sparkling piano melodies...[his] warm affability 

complements a fascinating story.”- fest mag

“A must see for its wit, wisdom, laugh-

aloud moments and, most of all, 

emotional power. 

Don’t miss this fine work from 

the One Legged Man.”- fringe review

“The One Legged Man Show – stark berättelse om när döden kom och 

sedan vände... av de mest berörande lunchteaterföreställningar jag har 

sett ...full av humor och glada tankar.”- sundsvalls tidning 

“Bergstrand has a lovely singing voice...

it’s a story worth hearing.” 

- bouquets and brickbats

“Funny and thoughtful, The One Legged 

Man Show is inspirational.****”

- fringe biscuit


