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TEATERRESA
EN HELKVÄLL PÅ MALMÖ OPERA

SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER Kl 16:00 

Bussresa - Entrébiljett på bra plats i salongen 
Eftermiddagsfika och lätt färdkost på hemvägen 

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/


Söndagen den 21 augusti  kl 15:00
Ett odjur till hembiträde
Friluftsteater i Hembygdsparken i Markaryd 

 Söndagen den 2 oktober  kl 16:00 

Teaterresa till Malmö Opera

ETT ODJUR TILL HEMBITRÄDE är en nyskriven komedi i folklig 
anda.Tycker du om gamla filmer från 40-talet som ”Vi hemslavinnor”, 
” Pensionat Paradiset”, ”Fram för lilla Märta” så kommer du att känna 
igen dig.

Som de bästa komedier har ETT ODJUR TILL HEMBITRÄDE ett 
allvar i botten. Här drivs med klasssamhälle, moral och pigdebatt och 
som en nostalgisk tillbakablick får vi höra genuina, välkända 
"örhängen" från 40-talet som "Med dig i mina armar", "Säg det med 
ett leende" och många fler.

Cecilia Hjalmarsson Produktion presenterar en nyskriven pjäs i 
samma anda som "Potatishandlaren " och "Marknadsafton".
En folklig komisk föreställning med musik från 40-talet 
ackompanjerad med dragspel. Föreställningen är 1 tim 40 min 
(inklusive 20 min paus)

Biljettinfo 
Entré 200 kr  Scenpass 150 kr  Skolungdom 100 kr
Biljettförsäljning och förköp finns på Kulturhuset i Markaryd fr o 
m måndagen den 8 augusti samt i biljettkassan 1 timme innan 
föreställningen börjar. Mer info och biljettbokning på 
kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se 

Föreställningen är 2 tim 45 min (inkl. paus)

mailto:sten.necko@telia.com


Biljettförsäljning och förköp finns på 
Kulturhuset i Markaryd fr o m måndagen 
den 26 september samt i biljettkassan 1 
timme innan föreställningen börjar. Mer 
info och biljettbokning på kulturportalen  
www.kulturimarkaryd.se 

Dagbrott

 Entré  150 kr  Scenpass  120 kr 

Skolungdom 80 kr 

Dramatiker Anders Duus är tillbaka med ett 
vardagsnära drama om längtan, frustration 
och kärlek. I botten av berättelsen ligger den 
komplicerade gruvfrågan med sin motsätt-
ning mellan arbetstillfällen, miljökonsekven-
ser och samiska rättigheter.
Riksteatern i samarbete med Giron sámi teáhter.

Varje våg 
Biljettförsäljning och förköp finns på 
Kulturhuset i Markaryd fr o m onsdagen den 
27 oktober samt i biljettkassan 1 timme 
innan föreställningen börjar.    
Mer info och biljettbokning på 
Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se 

 Entré  150 kr  Scenpass  120 kr 

Skolungdom 80 kr 

Allt för ett bättre liv - En föreställning fylld av känslor och livsöden som inte lämnar någon oberörd.
Ihopträngda på skeppet mot Amerika mal tankarna i huvudena på Vilhelm Mobergs utvandrare. Hur 
kommer det bli? Vad har jag gett mig in på? Emma Broström dramatiserar kapitlen om resan till den 
nya kontinenten tillsammans med nya texter av personer som idag är på flykt.

Måndagen den 14 november kl 19:00 
Kulturhuset Markaryd

Onsdagen den 9 november kl 19:00 
Folkets Hus i Timsfors

Lördagen den 8 oktober kl 19:00 
Folkets Hus i Timsfors

Hyllning till Frida Kahlo
med Duo Cantilena

Föreställningen är 1 tim 30 min (inkl. paus)

Föreställningen är 2 tim (inkl. paus)

Föreställningen är 1 tim 10 min

Biljettförsäljning och förköp finns på 
Kulturhuset i Markaryd fr o m 
onsdagen den 31 oktober samt i 
biljettkassan 1 timme innan 
föreställningen börjar.   Mer info och 
biljettbokning på Kulturportalen 
www.kulturimarkaryd.se 

 Entré  150 kr  Scenpass  120 kr 

Skolungdom 80 kr 

Regionteatern Blekinge Kronoberg



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 2016 

Vuxna 150 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 då kontakt med någon av kontaktpersonerna 
nedan. Du kan också besöka oss på www.riksteatern.se/markaryd      

rosmarie.j.necko@telia.com 

Kontaktpersoner 

RosMarie J Neckö  Ordförande 

Inger-Marie Balkhed Kassör  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 

http://www.riksteatern.se/markaryd
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