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Teatervänner! 
 
En ny spännande teatersäsong väntar! Styrelsen i Teaterföreningen vill hälsa gamla som nya 
medlemmar välkomna till vårens föreställningar:  
 
”Himladrumlar”, en barn- och familjeföreställning som verkligen sätter fantasin i rörelse. Tre 
skådespelare och några dockor från Byteatern i Kalmar kommer att erbjuda en härlig 
upplevelse som även seniorer kan uppskatta. Föreställningen äger rum i Timsfors Folkets 
Hus lördagen den 11 februari kl 14.00. Det är ett samarbete med Markaryds kommun – 
Kultur och fritid.(OBS! det är den 11 februari – inte den 11 mars som angetts i några 
sammanhang) 
”Jag Selma” Carina Perencranz (Ena halvan av Judit och Judit i TV4 reklamen) framför en 
monolog om Selma Lagerlöf. Denna lilla föreställning erbjuder vi i samband med 
teaterföreningens årsmöte tisdagen den 28 februari kl 19.30, Verdandilokalen i Traryd. 
 ”Det var som fan”. Följ med på en hisnande berättarfest med Maria Arnadottir. Hon framför 
sina otroliga skrönor i Timsfors Folkets Hus torsdagen den 23 mars kl 19.30.  
”Dollywood” Anna Brommé och Anna-Lena Hemström tar oss med på en musikalisk 
roadtrip med Dolly Parton som ledstjärna, måndagen den 3 april kl 19.00 i Kulturhuset 
Markaryd.  
”La Paloma” Vi samarbetar med Markaryds Sparbank, som kommer att erbjuda biljetter till 
denna föreställning till sina kunder. Hans Mosesson, mest känd som ICA Stig, spelar en av 
huvudrollerna som en sur gammal gubbe som tvingas konfronteras med sina fördomar. 
Föreställningen äger rum i Strömsnäsbruks Folkets Hus onsdagen den 3 maj kl 19.00. 
Till hösten planerar vi en resa till kulturhuset Spira i Jönköping. Där spelas då den 
världsberömda musikalen ”Les Miserables”. Vi har bokat upp ett antal biljetter till lördagen 
den 30 september. Vill du följa med på den resan måste du anmäla dig senast den 30 mars 
på tel. 0433 125 56. Se separat info blad! 
För mer information – besök hemsidan www.kulturimarkaryd.se eller 
www.riksteatern.se/markaryd  Där kan du läsa mer om våra föreställningar och boka 
biljetter. 
 
Behöver du hjälp med ev. samåkning till våra teaterkvällar? Har du synpunkter på vårt 
utbud? Tveka inte – Tag kontakt med någon i styrelsen! Ring eller skicka e-post. Hoppas vi 
ses vid vårens föreställningar! 
 
Välkomna!    
RosMarie J. Neckö, ordf.tel. 070 974 821, 0433 125 56      rosmarie.j.necko@telia.com  
     
Inger-Marie Balkhed kassör tel 126 81, 070 5145952         im@balkheds.se 
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