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Hösten börjar med mingel
Markaryds Riksteaterförening presenterar programmet
Markaryd Marka-
ryds Riksteaterfören-
ing presenterar hös-
tens program 2017 och 
våren 2018 med att 
bjuda in till mingel i 
Markaryds kulturhus 
på måndag den 25 sep-
tember. Även Sydväs-
tra Smålands konstför-
ening deltar och pre-
senterar sina utställ-
ningar för hösten och 
våren.
– Vi prövade det här sättet
att presentera oss för någ-
ra år sedan och nu tycker 
vi det är dags igen, säger 
RosMarie J Neckö, styrel-
seordförande i Markaryds 
Riksteaterförening. Bub-
bel, snacks, snittar och un-
derhållning av ungdoms-
bandet Next Generation 
under ledning av Lasse på 
Backen, står på program-
met när föreningarna be-
rättar om sina närmaste 
planer. Under minglet säljs 
lotter till ett konstlotteri 
och dragningen på det av-
slutar kvällen. 

Riksteaterföreningen 
presenterar den 2 oktober 
Zebrafinken, som ges den 2 
oktober i Timsfors Folkets 
hus. Det är en produktion 
från Riksteatern.  Carlos 
Romero Cruz heter skåde-
spelaren som reflekterar 
över skoltidens utanför-
skap och angriper områ-
den som identitet, själv-
känsla och längtan efter 
att passa in. 

Dockteater - kan de vau 
nåt? är titeln på äkta Små-
landsdialekt för nästa eve-
nemang, den 10 oktober, 
även den gången i Timsfors 
Folkets hus.  Lasse Sonne-
sjö från Kalmar Byteater 
har satt rubriken. Han firar 
i år 45 år som skådespelare 
och har specialiserat sig på 
att spela med dockor och 
masker. Bland annat får 

publiken möta dockor fö-
reställande  Axel Munthe, 
drottning Victorias livläka-
re, och skalden Erik Johan 
Stagnelius.

Nästa evenemang som 
äger rum den 27 oktober på 
Stora hotellet i Markaryd 
bär titeln Springsteen på 
svenska – Hungriga hjär-
tan med gruppen My Qui-
et Companion. Gruppens 

medlemmar Sofia Ekberg, 
Patrick Rydman och Hen-
rik Cederblom bjuder på 
hits av Bruce Springsteen. 

– Vi tycker det skulle
passa folk att direkt efter 
jobbet gå till Stora hotellet 
och äta och dricka för att 
sedan ta del av My Quiet 
Companions Springsteen-
tolkningar på svenska, sä-
ger RosMarie J Neckö. Mar-

karyds Riksteaterförening 
och Stora hotellet samar-
rangerar evenemanget. 

Regionteatern Blekinge 
Kronoberg ger den 11 no-
vember på eftermiddagen 
i Folkets hus i Timsfors 
Astrakan och Mirabell. 
Det är en musikteaterfö-
reställning om att vänta 
av Annika Thor. Marka-
ryds Riksteaterförening 
presenterar den i samar-
bete med Kultur & Fritid 
Markaryds kommun. För-
ställningen vänder sig till 
barn och behållningen går 
oavkortat till insamlingen 
Världens Barn.

Hösten avslutas med en 
ståuppföreställning av Er-
ic Löwenthal: Fadern. Den 
ges på Kulturhuset i Mar-

karyd och bär underrub-
riken ”I faderns, sonens 
och Försäkringskassans 
namn”. Eric Löwenthal 
är ett komikerproffs som 
jobbat med humor sedan 
1998. Han har en 24 år gam-
mal son, Alexander, som 
varken kan tala eller klara 
sig själv. I föreställningen 
Fadern gör Eric humor om 
livet med sitt funktions-
hindrade barn.

– Vi skrattar inte åt Alex, 
utan åt allas våra fördo-
mar, säger Eric Löwenthal.

– Till den här föreställ-
ningen har vi särskilt bju-
dit in vårdpersonal, säger 
Eric Löwenthal.

Rolf Wenander
rolf.wenander@smalanningen.se

Markaryds riksteaterförenings styrelse samlad för att diskutera höstens program som presenteras på mingel den 25 
september: från vänster ordförande RosMarie J Neckö, Fateh Alnassan, Birgitta Pettersson, Helen Jansson, Ann-Christin 
Stenbeck, Lena Levin, Jan-Ola  Malmqvist och Birte Rohmann. Foto: RolF WenandeR

”Vi tycker det skulle passa folk att direkt 
efter jobbet gå till Stora hotellet och äta och 
dricka för att sedan ta del av My Quiet Com-
panions Springsteentolkningar på svenska.”

RosMaRie J NeCkö




