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BILJETTER TILL HÖSTENS 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 29 september  kl 18:00 

Teaterresa till Mamö Opera - Musikalen West Side Story

 Lördagen den 22 september  kl 14:00 

Folkets Hus i Timsfors 

Bortbytingen

HÖSTENS STORA MUSIKAL - EN ÄLSKAD KLASSIKER
Det är en Romeo och Julia för vår tid – omöjlig kärlek mellan två unga människor, knutna till var 
sitt gäng. Jets och Sharks slåss om makten över gatorna i en stad som kan vara New York, 
Paris eller Malmö. Tony försöker lämna gänglivet med Jets bakom sig. Han förälskar sig i Maria, 
som mot sin vilja är bortlovad till Chino i Sharks. Men det är lätt att hamna i ett gäng. Det är 
nästan omöjligt att ta sig ur ett – levande.

Biljettinfo: 950 kr (för medlemmar) och 1100 kr för övriga. I priset ingår bussresa, entrébiljett på 
parkett samt kaffe på nerresan och lätt förtäring på bussen på hemvägen.

Föreställningen ges lördagen den 29 september 2018 kl 18:00 - Avresa från Traryd kl 15:00 
Strömsnäsbruk (järnvägsstationen)  15:10  Påstigning i Timsfors (Timsfors VVS) 15:20 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


Samtliga intäkter tillfaller insamlingen till Världens Barn

Biljettförsäljning finns i biljettkassan 1 timme 
innan föreställningen börjar. 

Fredagen den 19 oktober kl 19:00 

Stora Hotellet i Markaryd

Jag tog vägen bort från kartan

Föreställningen är 120 min inkl. paus 

 Entré  Barn 10 kr  Medföljande vuxen 50 kr 

Inget förköp 

Entré  150 kr    Entré inklusive mat (från 19:00)  300 kr 

19:00-19:45 Matservering 20:00 Musikframträdande
Jag tog vägen bort från kartan är en humoristisk, djupsinnig 
och hoppfull föreställning om kärlek, uppbrott och om att gå 
vilse men att det aldrig är försent att hitta nya vägar med Sara 
Lindh och Krister Jonsson

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

Söndagen den 25 november kl 19:00 

Folkets Hus i Tmsfors

När vi träffade varann
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 träffade du din bästa vän? Eivor och Abdu möts i ett snöfall. Hon ber honom lämna 
henne ifred. Det gör han inte. En oväntad vänskap uppstår och steg för steg ändras 
vardagen. Inget ska någonsin bli som förut igen. Kanske möttes de när de som mest 
behövde det? Det blir ett varmt drama om nödvändig vänskap. Föreställningen bygger på 
verkliga berättelser som samlats in från hela landet.

En barn- och familjeföreställning
I den här uppsättningen är Selma Lagerlöfs klassiska novell förlagd till modern miljö. Precis 
som i sagans värld så är det inte givet att föräldrar är helt goda, inte heller att troll är helt 
onda eller att barn är helt barnsliga. Snarare tvärtom. Men en sak är säker, hur vi behandlar 
andra kommer förr eller senare påverka oss själva. Det är ett lika aktuellt faktum nu som när 
sagan skrevs för mer än hundra år sedan 

Längd: 50 min

Längd: 1 h 50 min (inklusive 20 min paus)



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 höstens föreställningar 

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