
’ 

PROGRAM VÅREN 2016

Layout  &  Print:  Kultur- och Medieverkstaden 

TEATERRESA
EN HELKVÄLL PÅ HELSINGBORGS STADSTEATER

LÖRDAGEN DEN 20 FEBRUARI Kl 18:00 

Bussresa - Entrébiljett på bra plats i salongen -
Tvårätters teatersupé på restaurang Teaterkatten 

BILJETTER TILL VÅRENS 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/


Lördagen den 20 februari  kl 18:00

En helkväll på Helsingborgs stadsteater 

 Tisdagen den 8 mars  kl 18:00

Folkets Hus i Timsfors

Årsmöte 

My Fair Lady är baserad på George Bernard Shaws pjäs 
Pygmalion från 1912 och är en skarp satir över klassamhället 
och dess fixering vid ytlighet. När originalpjäsen sattes upp i 
London hade teaterchefen, som också spelade Higgins, till 
Shaws fasa gjort om slutet. Någon kvinnlig frigörelse var det 
inte längre tal om! I stället fick publiken se ett traditionellt och 
”lyckligt” slut där den manschauvinistiske Higgins fick sista 
ordet, ett slut som sedan levt kvar i både musikal- och 
filmversionerna.
I samarbete med Malmö Opera sätter nu Helsingborgs 
stadsteater upp ikonmusikalen My Fair Lady.

Biljettinfo: Pris: 595 kr för 
medlemmar och 700 kr för 
övriga. I priset ingår buss-
resa, entrébiljett på bra plats i 
salongen samt efter före-
ställningen två rätters 
teatersupé på restaurang 
Teaterkatten.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
Efter årsmötet visas föreställningen "Allt har sin tid" av och med Mary Lou Ward i regi av 
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Föreställningen ges lördagen den 20 februari 2016 kl 18:00 - Avresa från Strömsnäsbruk 
(järnvägsstationen) kl 16:00 och från Markaryd (järnvägsstationen) 16:20 - För mer information 
och bokningsanmälan kontakta Sten Neckö 0433-125 56 Epost sten.necko@telia.com - 
Begränsat antal biljetter … så anmäl Dig snarast … Först till kvarn 

mailto:sten.necko@telia.com


Torsdagen den 21 april kl 19:00 

Folkets Hus i Strömsnäsbruk 

En bluesig föreställning om kärleken till ett torp, en mormor och en man … och 
om att ha reda i rabatterna, som mormor sa … Eller allt har sin tid. En tid för 
födelse, en tid för död och en tid för att plantera. 
Av och med Mary Lou Ward - Föreställningen är ca 50 min - Regionteatern 
Blekinge Kronoberg 

Biljettförsäljning och förköp finns på 
Kulturhuset i Markaryd fr o m måndagen 
den 22 februari samt i biljettkassan 1 
timme innan föreställningen börjar. Mer 
info och biljettbokning på 
kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se 

La Paloma
Biljettförsäljning och förköp 
finns på Kulturhuset i 
Markaryd fr o m måndagen 
den 7 april  samt i biljett-
kassan 1 timme innan 
föreställningen börjar.    
Mer info och biljett-
bokning på Kulturportalen 
www.kulturimarkaryd.se 

La Paloma är en humoristisk, varm och djupt humanistisk berättelse med 
människokärlek som centralt tema. Pjäsen tar upp högaktuella ämnen som 
kulturkrockar, fördomar, främlingsfientlighet, hur vi vårdar våra äldre och inte 
minst oväntad vänskap på äldre dagar.
Tage är 84 år gammal och bor på ett äldreboende. En dag bryts det invanda 
vardagsmönstret när han inte längre väcks av Eva-Britt, utan Yasmina. Hon står 
där, insvept i sjal och ögonblickligen inlindad i Tages främlingsfientlighet 
Under våren 2016 går La Paloma på turné. Rollen som Tage spelas då 
av skådespelaren Michael Segerström - Föreställningen är 120 min inkl. 
paus - Smålands Musik & Teater

 Tisdagen den 8 mars  kl 19:00 

Folkets Hus i Timsfors 

Allt har sin tid

 Entré  150 kr  Scenpass  120 kr 

Skolungdom 80 kr 

Entré  150 kr    Scenpass  120 kr   Skolungdom 80 kr 



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 Ordf. 

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 vårens föreställningar 

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