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Söndagen den 17 september kl 10:30
Kulturhuset i Markaryd

Nasse hittar en stol
Denna klassiska ”bilderboksteater” skapades redan
1989 av Teater 23 i Malmö i samarbete med författaren
och tecknaren Sven Nordquist.
Under åren har den rönt stor uppskattning bland
tusentals svenska barn samt vid teaterfestivaler i flera
europeiska länder.
Arrangör: Kultur & Fritid i Markaryds kommun

Fri entré

Måndagen den 25 september kl 19:00
Kulturhuset i Markaryd

Mingelafton
Markaryds Riksteaterförening presenterar sitt program för hösten
2017 och våren 2018 Sydvästra Smålands Konstförening
presenterar höstens och vårens konstutställningar Underhållning
och konstlotteri - Konstutställning med MajBritt Pehrsson pågår

Fri entré

Måndagen den 2 oktober kl 19:00
Folkets Hus i Timsfors

Zebrafinken
”Du sitter och gråter och gör dig till ett offer.
Jag hör en dammsugare, oavbrutet, i mitt
huvud. Det är självkänslan som försöker
rensa upp, trots att dammsugarpåsen är
full
sedan
länge.
Självkänslan
är
handikappad, precis som Pontus… En
fågel jag hade när jag var liten. Jag tror
Pontus var bög.” I en gripande och aktuell
reflektion över skoltidens utanförskap
angriper Carlos Romero Cruz områden
som identitet, självkänsla och längtan efter
att passa in. Genom dragpersonan Carnita
Molida hittar han en underhållande och
varm ton för att skildra tonårens skörhet
och teaterns fristad.
Riksteatern

Entré 150 kr Scenpass 120 kr Skolungdom 80 kr
Biljettförsäljning och förköp finns i biljettkassan från 1 timme innan föreställningen börjar. Mer info och biljettbokning
hittar Du också på Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com

Tisdagen den 10 oktober kl 19:00
Folkets Hus i Timsfors

Dockteater kan de' vau nå't
År 2017 har Lasse Sonnesjö arbetat i 45 år som skådespelare och
dock-/maskspelare. Han firar detta med att göra en illustrerande
föreläsning där han berättar och visar på olika typer av dockor och
hur man kan spela med dessa. Dockteater, kan de’ vau nå’t?
Kan en kaffekanna prata? Kan ett finger vara en medspelare? En
skurtrasa förvandlas till en svan? Allt detta och mycket mer är
möjligt i dockteaterns värld. Teorier om spelteknik varvas med
anekdoter, bilder, filmklipp och spelscener från olika föreställningar.
Byteatern - Kalmar Läns Teater

Entré 150 kr Scenpass 120 kr Skolungdom 80 kr
Biljettförsäljning och förköp finns i biljettkassan från 1 timme innan föreställningen börjar. Mer info och biljettbokning
hittar Du också på Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com

Fredagen den 27 oktober kl 20:30
Stora Hotellet i Markaryd

Springsteen på svenska - Hungriga hjärtan med My Quiet Companion

Entré 150 kr
Entré inkl buffé 250 kr (fr o m kl 19:00)

Hungriga hjärtan - Springsteen på vårt sätt med My
Quiet Companion - Musikerna Sofia Ekberg, Patrick
Rydman och Henrik Cederblom i My Quiet Companion
bjuder på tidlösa hits som du aldrig hört dem förr. Intima
akustiska arrangemang och personliga betraktelser
kombineras
med
en
befriande
dos
humor.
I My Quiet Companions nya tolkningar av Bruce
Springsteens låtskatt blandas intima akustiska
arrangemang med personliga betraktelser om våra
gemensamma drömmars skörhet, vår kärlekshunger och
en ständig längtan bort och hem, kombinerat med en
befriande dos humor.

Biljettförsäljning och förköp finns på Stora Hotellet från kl 19:00 Mer info och biljettbokning hittar Du också på
Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com

Lördagen den 11 november kl 14:00
Folkets hus i Timsfors

Mirabell och Astrakan
En lekfull och existentiell musikteater om att vänta av Annika
Thor. Regionteatern Blekinge Kronoberg
Ett samarbete mellan Markaryds Riksteaterförening och
Kultur & Fritid Markaryds kommun. Behållningen går
oavkortat till insamlingen Världens Barn

Vuxna 50 kr Barn 10 kr
Biljettförsäljning och förköp finns i biljettkassan från 1 timme innan föreställningen börjar. Mer info och biljettbokning
hittar Du också på Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com

TEATERRESA TILL MALMÖ OPERA

Musikalen Spelman på taket
Lördagen den 20 januari 2018 kl 18:00
Om föreställningen
Det här är en hjärtevärmande historia om livet, kärlek
och skratt! Malmöpubliken minns Spelman på taket
som om det var igår, men det har nu gått 20 år sedan
den sist sattes upp ... denna stora klassiska musikal
fylld av värme och kärlek. Många känner till ”Om jag
hade pengar” (If I were a rich man) som blev en
dunderhit med Cornelis Vreeswijk och senare Jan
Malmsjö, som båda spelade huvudrollen Tevje på
Malmö opera. Denna gång ser vi Philip Zandén i
huvudrollen tillsammans med Katarina Ewerlöf
Prisinfo: ca 900 kr (för medlemmar) och 1050 kr för övriga. I
priset ingår bussresa, entrébiljett på parkett samt kaffe och
lätt förtäring på bussen.

Preliminära avresetider: Buss avgår från Traryd 15:00
Strömsnäsbruk (järnvägsstationen) kl 15:10 och från
Markaryd (järnvägsstationen) 15:30
För mer info och förhandsbokning : 0433-125 56
Först till kvarn ...

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 blir Du också inbjuden till våra
medlemsarrangemang och Du får medlemskortet
”Scenpass Sverige” som ger Dig förmåner och
rabatter på evenemangsbiljetter över hela landet.
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 2017
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 kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan
Du kan också besöka oss på nätet

Besök oss på http://markaryd.riksteatern.se Där kan Du också enkelt,
smidigt och direkt boka biljetter till våra föreställningar

Markaryds Riksteaterförening
Kontaktpersoner
RosMarie J. Neckö
Ordf.
Inger-Marie Balkhed Kassör

rosmarie.j.necko@telia.com
im@balkheds.se

