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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 14 januari kl 18:00 
TEATERRESA - HELSINGBORGS STADSTEATER

 Farmor och vår herre 

Biljettinfo: 750 kr för medlemmar och 870 kr för icke-medlemmar. I priset ingår bussresa, entrébiljett 
på bra plats i salongen samt en tvårätters teatersupé. Mer info och biljettbokning hittar Du på  
Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se

I rollen som den motsägelsefulla och mångfacetterade 
Farmor ser vi Eva Rydberg, som härmed fortsätter 
samarbetet med regissören Christian Tomner efter deras 
framgångar med Carin Mannheimers I sista minuten 
härom året.
AV: Hjalmar Bergman I ROLLERNA: Bo G. Andersson, Gustav Berg, 
Cecilia Borssén, Tobias Borvin, Nils Dernevik, Jörgen Düberg, Johan 
H:son Kjellgren, Lotta Ramel, Eva Rydberg

Lördagen den 11 februari kl 14:00 

Folkets Hus Timsfors

Entré  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

Himladrumlar - En Roadmovie ovan molnen
Himladrumlar är en saga för scenen om att möta det som är annorlunda 
och att försöka se det bästa i varandra. På resan möter vi en rad 
olika karaktärer och figurer som alla gör oss lite klokare över tillvaron …
Eller får oss att drumla till …En hyllning till livet, lusten och fantasin!Med 
sitt unika sceniska universum bjuder Ika Nord och Byteaterns ensemble 
in barnen till en fantasieggande resa. En drömsk föreställning fylld med 
musik, dockspel, mim och skådespeleri.

Föreställningens längd: 35 min

Verdandi Traryd
Årsmöte i Markaryds Riksteaterförening
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Tisdagen den 28 februari kl 18:00 

mailto:sten.necko@telia.com


Tisdagen den 28 februari kl 19:30 
Verdandi Traryd

Torsdagen den 23 mars kl 19:30

Folkets Hus Timsfors 

Jag Selma

Det var som fan

In på scenen kommer Selma Lagerlöf med en resväska. I resväskan finns 
en bild av Mårbacka som det såg ut. I väskan finns också skorna med 
den ena klacken extrahög för att hjälpa det haltande benet. 
Här finns fotografiet av farmor, den stora våta näsduken och den gamla 
bibeln. Utifrån detta berättar Selma öppenhjärtigt och överraskande om 
sitt liv och författarskap.
Selma Lagerlöf spelas av skådespelaren Carina Perenkranz 
Hon har bla turnerat med föreställningarna Shirley Valentine, Den 
starkare och Grymt galet Hon har setts i TV med bla Judit & Judit, 
Solsidan och Torpederna

Föreställningens längd: 1 hEntré 100 kr  Scenpass 80 kr  Skolungdom 50 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
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Entré 150 kr  Scenpass 120 kr  Skolungdom 80 kr Föreställningens längd: 1 h 30 min (inkl paus

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

Måndagen den 3 april kl 19:00
Kulturhuset Markaryd 

Ett bloss för Lena Nyman
I musikteaterföreställningen "Ett bloss för Lena Nyman" tecknas ett 
porträtt av hennes liv och karriär med kärlek och humor. 
Lena Nyman, en av våra verkligt stora och folkkära artister, bar både 
ljus och mörker inom sig. När hon insåg att hon inte hade långt kvar att 
leva, skänkte hon sjutton Konsumkassar med sina dagböcker och 
brev till Sveriges Teatermuseum - Som för att inte riskera att bli 
bortglömd.

Föreställningen bygger på hennes egna ord, den fascinerande 
historien om hennes liv och sångerna hon gjorde till sina.

Föreställningens längd: 1 h 5 min
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



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 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 och www.riksteatern.se/markaryd      

Markaryds Riksteaterförening 
Kontaktpersoner 

RosMarie J. Neckö Ordf. rosmarie.j.necko@telia.com 
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 vårens föreställningar 

La Paloma 

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.

I huvudrollerna Hans Mosesson och Vera Veljovic.

Onsdagen den 3 maj kl 19:00 
Folkets Hus Strömsnäsbruk

Föreställningen är ett samarbete mellan Markaryds
Riksteaterförening och Markaryds Sparbank

Föreställningens längd: 2 h (inkl paus

Mer info och biljetter kommer att förmedlas genom Markaryds Sparbank

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