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Teatervänner! 
En ny spännande teatersäsong väntar! Styrelsen i Teaterföreningen vill hälsa gamla som nya 
medlemmar välkomna till våra intressanta, engagerande och varierande föreställningar:  
Måndagen den 25 september bjuder vi på en mingelkväll i Kulturhuset. Då presenterar 
vi höstens och även vårens program. Det kommer även att bjudas på överraskande 
underhållning och information om andra aktuella kulturevenemang Missa inte detta! 
På Teaterföreningens program i höst står: 
”Zebrafinken”, en liten föreställning om hur det kan kännas under de identitetssökande 
sköra tonåren. Visas i Timsfors Folkets Hus måndagen den  2 oktober kl 19.00. En 
produktion från Riksteatern 
”Dockteater kan de vau nåt?” Lasse Sonnesjö besöker oss och berättar, spelar och visar 
hur han har samspelat med olika typer av ”dockor” under sin långa skådespelarkarriär. Han 
har tidigare besökt oss med dockan ”Signe” och hon kommer säkert tillbaka den här kvällen. 
En produktion av Byteatern - Kalmar Länsteater, tisdagen den 10 oktober kl 19.00 i 
Timsfors Folkets Hus. 
 ”Hungriga hjärtan - Springsteen på svenska” Ett program med gruppen My Quiet 
Companion. Vi samarbetar med Stora Hotellet och kan utlova en oförglömlig kväll med god 
mat, fantastisk musik och härliga musiker. Programmet äger rum på Stora Hotellet, där vi 
inleder med en matbit kl 19:00 och kl 20.30 startar musikprogrammet. Boka in kvällen 
fredagen den 27 oktober kl 19.00! 
”Astrakan och Mirabell” En barnföreställning från Regionteatern Blekinge Kronoberg, som 
bygger på Annika Thors barnbok. Alla intäkter går oavkortat till insamlingen för ”Världens 
Barn”. Lördagen den 18 november kl 14.00 i Timsfors Folkets Hus. Detta är ett samarbete 
med Markaryds kommun – kultur och fritid 
Efter årsskiftet arrangerar vi en teaterresa till Malmö Opera lördagen den 20 januari 2018. 
Där spelas den välkända musikalen ”Spelman på taket”.  Det går bra att anmäla sig till 
denna på tel. 0433-125 56. Begränsat antal platser så … Först till kvarn …. 
 
För mer information och biljettbokningar – besök hemsidan www.kulturimarkaryd.se 
eller www.markaryd.riksteatern.se samt evenemangskalendern www.markaryd.com   Där 
kan du läsa mer om våra föreställningar och boka biljetter. Följ oss gärna på vår 
Facebooksida Markaryds Riksteaterförening  
 
Välkommen till våra evenemang!    
RosMarie J. Neckö - Ordf. Tel. 0709 741 821 rosmarie.j.necko@telia.com  
     
Inger-Marie Balkhed - Kassör Tel 126 81 im@balkheds.se 
 
Föreningen drivs ideellt men med ekonomiskt stöd av Markaryds kommun och Markaryds 
Sparbank 
 

 

http://www.kulturimarkaryd.se/
http://www.markaryd.riksteatern.se/
http://www.markaryd.com/
mailto:rosmarie.j.necko@telia.com
mailto:im@balkheds.se

