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Markaryd /
Ljungby/ÄLMhuLt 
Teatervåren är i anta-
gande och redan om 
ett par veckor ges de 
första föreställningar-
na i Markaryds, Ljung-
by och Älmhults kom-
muner.
Markaryd bjuder bland an-
nat på en musikshow om 
80-talet, en föreställning 
med elever ur kultursko-
lan och en gripande berät-
telse om ensamhet. 

Även i Ljungby kommun 
blir det musikaliskt tillba-
kablickande, en musikfö-
reställning med kända po-
eters dikter och en berät-
tarföreställning med Ma-
ria Arnadottir. I Älmhult 
blir det föreställningar om 
Frida Kahlo, Ester Blenda 
Nordström samt med 123 
Schtunk.

Markaryds Riksteater-
förening anordnar - utöver 
vårens tre föreställningar 
i kommunen - också två 
teaterresor. Den första går 
redan om ett par veckor, 
den 11 januari, till Malmö 
Opera och musikalen 
”Skönheten och odjuret”. 
Man avslutar vårsäsongen 
med ett besök på ”Pank i 
bygget” i juni på Fredriks-
dalsteatern.

Om ensamhet
Den 4 februari ges ”Dansa 
med mig” - en monolog av 
Peter Asmussen med Anna 
Maria Käll i Timsfors Fol-
kets hus. Det är en pjäs om 
ensamhet – om en män-
niskas längtan efter sam-
manhang och mening.

En månad senare, den 5 
mars, får morgondagens 
stjärnor i Markaryd, det 
vill säga elever från Kul-
turskolan, visa prov på 
sina färdigheter i Musik-
huset.

My Quiet Companion 
bjuder i slutet av april  på 
”80-talsbarn” – en musik-
show om decenniet som 
vi både älskat och hatat. 
Det blir kända och okända 
80-talsklassiker blandat 

med inslag om nu och då 
och framtiden. Sofia Ek-
man, Patrick Rydman och 
Henrik Cederblom med-
verkar som musiker.

Musiknostalgi
Även i Ljungby blir det 
musikalisk nostalgi två 
dagar i rad i slutet av ja-

nuari när Femtinge Teater 
ger musikteaterföreställ-
ningen ”Drömmen om 
Folkparken!” Den tar oss 
med tillbaka till 50- och 
60-talen med folkparks-
minnen, schlagermelo-
dier, pop och rock’n’roll. 
Föreställningen ges den 25 
januari på Ljunggården i 

Ljungby och dagen efter i 
Sjöviken, Bolmsö.

Mer musikteater
I mars blir det ännu mer 
musikteater i regi av i 
Ljungby välkända Åsa 
Elmgren. Föreställningen 
heter ”Nobelpriset och 
den tomma tallriken” och 

ges på Godsmagasinet. 
Det är Viola Voice, det vill 
säga Paula Gårsjö (viola) 
och Maria Sennvall (sång)  
som låter den svenske no-
belpristagaren Toms Tran-
strömer och den engelske 
konstnären och poeten 
William Blake samtala och 
dessutom framförs ton-
sättningar av deras dikter 
och en hel del annan mu-
sik.

Det blir också en före-
ställning i Tannåker där 
den från Berättarfestiva-
len välkända berättaren 
och skådespelaren Maria 
Arnadottir ger ”Så sant 
som det är sagt” - med 
både komik, allvar och ef-
tertanke.

Om Kahlo
Konstnärinnan Frida 
Kahlo porträtteras i Älm-
hults Folkets hus den 25 
februari , när Rosie, Märta 
och Mats Henning från 
Teater Stenbärarland be-
rättar hennes livshistoria.

Teatergruppen 123 Sch-
tunk skall spela ”Ett ur-
taget hjärta” i Haganäs-
skolan i Älmhult. I den 
föreställningen får vi kan-
ske svaret på om det kan 
finnas mer än ett geni i en 
kärleksrelation. Det blir 
en resa tillsammans med 
Siri von Essen, Frida Uhl, 
Harriet Bosse och August 
Strindberg – och en god 
portion nyskriven musik.

Nordström i fokus
Journalisten och författar-
innan Ester Blenda Nord-
ström – som under barn- 
och ungdomsåren bodde i 
Torpa och Lagan – blev ju 
rejält uppmärksammad 
för något år sedan när Fa-
tima Bremmer skrev hen-
nes biografi i boken ”Som 
ett jävla solsken”. 

Fritt efter den boken 
framför nu Anna-Lena 
Hemström och Bengt Mul-
le Holmqvist en föreställ-
ning med samma namn i 
Haganässkolan i Älmhult 
den 19 april.

Sven-Inge Idofsson

Markaryd  Man-
nen körde i mer än 100 
km/tim med sin motor-
cykel genom centrala 
Markaryd, och var nära 
att köra på en fotgäng-
are.

Nu åtalas han. 
Det var den 18 november 
som den 27-årige mannen 
körde i minst 100 km/tim 
genom centrala Markaryd 
där högsta hastighet var 30 
km/tim. 

En person vid ett över-
gångsställe fick backa för 
att inte bli påkörd, när 
mannen körde fort för att 
undvika den polisbil som 
jagade honom. 

Gärningen är att betrak-
ta som grov då mannen 
visat uppenbar likgiltig-
het för andra människors 
liv och egendom, enligt 
åklagaren. 

27-åringen begick enligt 
åtalet gärningen med upp-
såt eller av grov oaktsam-
het.

Dessutom körde man-
nen motorcykel utan att 
ha rätt till det, och åtalas 
därför för olovlig körning. 

Mannen varken erkän-
ner eller förnekar fortkör-
ningen, men medger olov-
lig körning. 

Johan Carlsson
0372-69 218

johan.carlsson@smalanningen.se 

hastigheten var 30 km/
tim men mannen körde 
över 100 km/tim med sin 
motorcykel genom centrala 
Markaryd. 
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Mycket musikteater i vår
Späckad start på året väntar invånarna

Sofia Ekberg, Patrick Rydman och Henrik Cederblom bjuder på 80-talsmusik på Stora 
Hotellet i Markaryd med My Quiet Companion. Foto: lars Kroon

123 Schtunk ger ”Ett urtaget hjärta” i Älmhult den 7 mars. 
Foto: andErs CöstEr

Maria arnadottir ger en nyskapande berättarteaterföreställning i Tannå-
kers bygdegård. Foto: Catarina Johansson

Fakta: Vårens föreställningar
25-26/1: ”Drömmen om Folkparken!” - musik-
teater med Femtinge Teater på Ljunggården i 
Ljungby (25) och i Sjöviken, Bolmsö (26).
4 februari: ”Dansa med mig”  - monolog med 
Anna Maria Käll i Timsfors Folkets hus.
25 februari: ”Du Frida” - om Frida Kahlo med 
Teater Stenbärarland i Älmhults Folkets hus.
5 Mars: Morgondagens stjärnor med elever 
från Kulturskolan i Musikhuset i Markaryd.
7 Mars: ”Ett urtaget hjärta” med 123 Schtunk i 
Haganässkolan i Älmhult.

14 Mars: ”Nobelpriset och den tomma 
tallriken” med Viola Voice på Godsmagasinet i 
Ljungby.
15 Mars: ”Så sant som det är sagt” - en berät-
tarteaterföreställning med Maria Arnadottir i 
Åsarnas bygdegård i Tannåker.
19 apriL: ”Som ett jävla solsken” med Anna-
Lena Hemström och Bengt Mulle Holmqvist i 
Haganässkolan i Älmhult.
24 apriL: ”80-talsbarn” - musikshow med My 
Quiet Companion på Stora Hotellet i Markaryd.

Man körde 
70 km/tim 
för fort


