
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smålänningen fredagen den 8 augusti 2014  (Text: Christer Gustafsson  Foto: Henrik Nordell) 
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PROGRAM HÖSTEN 2014 
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POTATISHANDLAREN – FRILUFTSTEATER efter en novell av norrbottenförfattaren 
Ulla Ekh - samma novell som Lars Molin gjorde känd som film - En CECILIA 

HJALMARSSON  produktion -  Föreställningen är 1 timme och 10 minuter 

 
SÖNDAGEN DEN 17 AUGUSTI  Kl 15.00 

HEMBYGDSPARKEN I MARKARYD 

 
BILJETTER TILL HÖSTENS FÖRESTÄLLNINGAR BOKAR DU ENKLAST OCH SMIDIGAST DIREKT 

PÅ KULTURPORTALEN  www.kulturimarkaryd.se  HÄR HITTAR DU ÄVEN YTTERLIGARE 
INFORMATION OCH REPORTAGE OM VÅR VERKSAMHET OCH VÅRA EVENEMANG SAMT VAD 

SOM HÄNDER I KULTURLIVET I MARKARYD MED OMNEJD  

http://www.kulturimarkaryd.se/


Torsdagen den 2 oktober kl. 19.00 
Kulturhuset i Markaryd 

 
 
  
 
 

Lördagen den 4 oktober kl. 19.00 
 

 

 

Söndagen den 19 oktober kl. 16.00 
Kulturhuset i Markaryd 

Teaterresa till Älmhults Folkets Hus 

Konsert med Miriam Aïda 
En konsert med en fantastisk sångerska som framför 
svenska visor och melodier influerad av de brasilian-
ska rytmerna. Ett samarbete med Musik i Syd och 
Kultur & Fritid i Markaryds kommun under Konstens- 
och kulturens vecka i Markaryds kommun 

Entré 150 kr     Scenpass 120 kr     Skolungdom 80 kr     TobaksFri Duo 40 kr 
Biljettförsäljning och förköp finns på Kulturhuset i Markaryd fr o m måndagen den 18 
september samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen börjar. 

Stefan Sauk, känd från bl a Hamiltonfilmerna, Lorry och Let´s Dance är ute på turné med 
Riksteatern under hösten. Vi har inte själva engagerat honom, men han gästar Älmhults 
Teaterförening och vi kan få tillgång till biljetter där. Ett sällsynt tillfälle att uppleva en unik 
skådespelare och entertainer. 

Sauk – Fortfarande skeptisk 
För information och 
bokning kontakta Ros- 
Marie J. Neckö  

Telnr 070-974 18 21   
alt  0433-125 56 
Epost 
rosmarie.j.necko@telia
.com 

Konsert med Josette Bushell –Mingo & Unit 
En musikupplevelse utöver det vanliga. Soul, jazz och pop 
framförs av denna månsidiga artist, som kommer från London och 
som har uppträtt på olika musicalscener där. Hon kompas av 
bandet Unit. 

Entré 150 kr  Scenpass 120 kr  Skolungdom 80 kr  TobaksFri Duo 40 kr 

Biljettförsäljning och förköp finns på Kulturhuset i Markaryd fr o m 
fredagen den 3 oktober samt i biljettkassan 1 timme innan 
föreställningen börjar. 

mailto:rosmarie.j.necko@telia.com
mailto:rosmarie.j.necko@telia.com


Tisdagen den 21 oktober kl. 19.00
Folkets Hus i Strömsnäsbruk 

Lördagen den 25 oktober kl. 14.00
Folkets Hus i Timsfors 

Tisdagen den 2 december kl. 19.00 
Verdandi i Traryd 

                    

Världens lyckligaste 
kycklingar 

 

 
 
 

Tre farbröder som inte ville dö 
En barn- och familjeföreställning med mycket musik. Föreställningen 
ges av ByTeatern - Kalmar Läns Teater 

Vuxna  80 kr     Barn 40 kr 

Lyckliga kycklingar – finns de, och vad händer när ett ägg smyger sig in i parrelationen? 
Monikas och Peters kycklingfarm föder allt mindre framgång. En dag får Monika uppdraget att 
börja blogga för branschorganisationen, och allt vänds upp och ner. Världens lyckligaste 
kycklingar är en skruvad, komisk och satirisk efterräkning av den svenska kycklingindustrins 
självbild och den moderna familjebilden. Med fingertoppskänsla och underbyggt 
journalistiskt arbete lyckas dramatikern Gertrud Larsson, ännu en gång, mäta hur vindarna 
blåser i det svenska samhällsklimatet. 

Entré  200 kr  Scenpass  150 kr 
Skolungdom 120 kr Tobaksfri duo 60 kr 

Biljettförsäljning och förköp finns på Kulturhuset i Markaryd fr o m fredagen den 10 oktober 
samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen börjar. 

Helt enkelt 
En revyartad föreställning om livet med texter 
och sånger av Tage Danielsson. Med humor 
och värme framförs Tage Danielssons texter i 
ett nutida sammanhang av Olof Bergström och 
Stefan Johansson i en surrealistisk samhälls-
varieté. 
Föreställningen ges av Regionteatern Blekinge 
Kronoberg 

Riksteatern 

Entré  150 kr  Scenpass  120 kr 
Skolungdom 80 kr Tobaksfri duo 40 kr 

Biljettförsäljning och förköp finns på Kultur-
huset i Markaryd fr o m tisdagen den 7 okto-
ber samt i biljettkassan 1 timme innan före-
ställningen börjar. 

Biljettförsäljning och förköp finns på Kulturhuset i Markaryd fr o m tisdagen den 18 
november samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen börjar. 



Söndagen den 18 januari 2015 – GöteborgsOperan i Göteborg

 
 
 

 

Markaryds Riksteaterförening 
 
 
                                        
 

 
 
 
 
 

                                                                   

         

Markaryds Riksteaterförening är en ideell Riksteaterförening som verkar för att Du som 
kommuninvånare skall få tillgång till kultur och scenkonst av högsta kvalité. Som 
medlem blir Du givetvis inbjuden till vårt årsmöte och Du kan vara med och påverka 
vår verksamhet. 

Som medlem ger Du vårt ideella arbete ett viktigt stöd. Du kan dessutom ta aktiv del i 
verksamheten och därmed vara med och påverka. 

Så varför inte bli medlem – Ditt stöd och Din åsikt behövs! 
Medlemsavgift 

Vuxna 120 kr  Familjemedlemmar  80 kr  Ungdomar (t o m 25 år)  50 kr 
Medlemskortet gäller ett år från dagen det löses 

Är Du intresserad av att bli medlem ta kontakt med någon av kontaktpersonerna 
nedan 

Du kan också besöka oss på nätet www.riksteatern.se/markaryd      
 

Markaryds Riksteaterförening 
Kontaktpersoner 

RosMarie J. Neckö Ordf. rosmarie.j.necko@telia.com 
Inger-Marie Balkhed Vice ordf. im@balkheds.se 

Som medlem blir Du också inbjuden till våra 
medlemsarrangemang och Du får medlemskortet 
”Scenpass Sverige” som ger Dig förmåner och 
rabatter på evenemangsbiljetter över hela landet. 

Besök oss på kulturportalen www.kulturimarkaryd.se där kan Du också 
enkelt, smidigt och direkt boka biljetter till höstens föreställningar 

Teaterresa till föreställningen Kristina från Duvemåla 
Föreställningen är cirka 4 timmar inkl. paus 
Teaterresan är i stort sett fullbokad men ett fåtal 
biljetter finns tillgängliga. Pris: 900 kr - I priset ingår 
entrébiljett på bra plats samt bussresa. Föreställningen 
ges söndagen den 18 januari Kl 15.00 Avresa från 
Markaryd cirka kl. 11.00  

För mer information kontakta RosMarie J. Neckö - Telnr 070-974 18 21 alt 0433-125 56  
Epost rosmarie.j.necko@telia.com  Enklast och smidigast bokar Du din biljett direkt på 
www.kulturimarkaryd.se 

http://www.riksteatern.se/markaryd
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