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Teatervänner! 
 
En ny spännande teatersäsong är i full gång! Styrelsen i Teaterföreningen vill hälsa gamla 
som nya medlemmar välkomna till vårens föreställningar:  
 
”Rhytmania” Dans och folkmusik i en unik förening. Riksteatern turnerar runt i Sverige med 
denna nydanande föreställning som förenar gammalt och nytt. Den spelas den 6 februari kl 
19.00, Folkets Hus i Timsfors.  
 
”Typiskt Typisk”. En föreställning om att få vara precis så typisk som man är. Det är en 
dansföreställning för barn – unga, ja även vuxna är välkomna! Det blir ett samarbete med 
Kultur och Fritid och ingår i kommunens sportlovsprogram. Regionteatern Blekinge-
Kronoberg producerar föreställningen och den framförs i Timsfors Folkets Hus fredagen den 
22 februari kl 14.00.  
 
”En frid(a) för själen” Anna Brommé framför ett program som belyser Annifrid Lyngstads 
liv och musik. Anna har besökt oss tidigare med sin uppskattade föreställning om Lena 
Nyman. Detta arrangemang äger rum i Markaryds Kulturhus torsdagen den 14 mars kl 19.00.  

Innan föreställningen äger Markaryds Riksteaterförenings årsmöte rum kl 18.00. 
 
”Kärlekens outgrundliga vägar” Maria Arnadottir, ännu en gammal bekant hos oss,  
framför sina berättelser och skrönor på detta eviga tema. Den här kvällen berättas och fikas 
det i Gula Huset – Markaryd, onsdagen den 10 april kl 19.00 

 
För mer information – besök hemsidorna www.kulturimarkaryd.se eller 
www.riksteatern.se/markaryd Där kan du läsa mer om våra föreställningar och boka 
biljetter. Titta gärna in på vår facebook-sida på nätet och ”gilla” oss! Där lägger vi 
också ut information om våra aktiviteter. 
 
Behöver du hjälp med ev. samåkning till våra teaterkvällar? Har du synpunkter på vårt utbud? 
Tveka inte – Tag kontakt med någon i styrelsen! Ring eller skicka e-post. Hoppas vi ses vid 
vårens föreställningar! 
 
Välkomna!    
RosMarie J. Neckö, ordf.tel. 070 974 821, 0433 125 56      rosmarie.j.necko@telia.com  
     
Inger-Marie Balkhed kassör tel 126 81, 070 5145952         ikbalkhed@gmail.com  
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