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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 20 januari  kl 18:00

Teaterresa till Mamö Opera 

 Tisdagen den 27 februari  kl 18:00 

Folkets Hus i Timsfors 

Årsmöte 

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

Biljettinfo: 900 kr (för medlemmar) och 1050 kr för övriga. I priset ingår bussresa, entrébiljett på 
parkett samt kaffe och lätt förtäring på bussen.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
Efter årsmötet visas föreställningen "Föregångerskan" med  Catherine Westling i huvudrollen.

En föreställning av Regionteatern Blekinge Kronoberg

Föreställningen ges lördagen den 20 januari 2018 kl 18:00 - Avresa från Traryd kl 15:00 
Strömsnäsbruk (järnvägsstationen)  15:10 och från Markaryd (järnvägsstationen) 15:30 - 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


Tisdagen den 20 mars kl 19:00 

Folkets Hus i Strömsnäsbruk 

Det närmar sig hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten. I Föregångerskan ser vi 
Catherine Westling i en ny monolog som med humor och frenesi berättar en historia om 
kampen för en rättighet som vi ofta tar för givet men som vi idag mer än någonsin måste 
värna om. Föreställningen är ca 60 min - Regionteatern Blekinge Kronoberg 

Biljettförsäljning och förköp finns på 
kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se och på 
www.tickster.com samt i biljettkassan 1 timme 
innan föreställningen börjar. Medlemmar som 
deltagit på årsmötet före förställningen betalar 
100 kr i entré

Bibliotekarien

Föreställningen är 120 min inkl. paus - Regionteatern Blekinge Kronoberg

 Tisdagen den 27 februari kl 19:30

Folkets Hus i Timsfors 

Föregångerskan

 Entré  150 kr  Scenpass  120 kr 

Skolungdom 80 kr 

Entré  150 kr    Scenpass  120 kr   Skolungdom 80 kr 

En komedi om möten, kärlek, svek och löften. Det är ingen vanlig 
tisdag på filialbiblioteket. Bibliotekarien Jill Johnsson öppnar som 
vanligt, men med stor förväntan och pirr i magen. Idag ska den 
kände författaren nämligen komma på biblioteksbesök. Han lär 
vara lite besvärlig, men vilken ära att få honom till filialen 

Biljettförsäljning och förköp finns på kulturportalen  
www.kulturimarkaryd.se och på www.tickster.com samt i biljettkassan 1 
timme innan föreställningen börjar.

Onsdagen den 11 april kl 19:00 
Soppteater - Verdandi Traryd 

Vilken Ålder
Entré  150 kr    Scenpass  120 kr   Skolungdom 80 kr 

Biljettförsäljning och förköp finns på kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se 
och på www.tickster.com samt i biljettkassan 1 timme innan föreställningen 
börjar.

Hur gammal är du egentligen? Är du 70 men känner dig som 40? Hur ser du på tid? 
Slungas du runt i cirklar eller är du på linjalen? Ålderskrisen, vad gör vi åt den?
Olika röster hörs som talar om vår syn på tiden som går, ålder och minnen. Vi ger liv 
åt rösterna med dockspel, skådespeleri och rörelse. Föreställningen är 60 min.
Ölands Dramatiska Teater



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 2018

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 Kassör  ikbalkhed@gmail.com 

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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